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V mladih brezah tiha pomlad, 
v mladih brezah gnezdijo sanje -  
za vse tiste velike in male, 
ki še verjejo vanje. 
(I. Minatti, V mladih brezah tiha pomlad...) 

 
 

 

Hvala vsem, ki ste verjeli in verjamete vame. 
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POVZETEK 
 

Stiske predstavljajo del vsakdanjega življenja. Z njimi se srečujemo tako odrasli kot tudi 

najstniki in otroci. Najranljivejša skupina pri doživljanju stisk so najmlajši otroci, saj sami še 

niso opremljeni z mehanizmi za soočanje z njimi.   

Magistrsko delo se nanša na otroke, ki so vključeni v institucionalno predšolsko vzgojo. V 

nalogi raziskujem odzive vzgojiteljic in strokovnih delavk pri zaznanih stiskah otrok ter 

odkrivam pomen preventivnega delovanja vzgojiteljic in strokovnih delavk na tem področju. 

V teoretičnem delu opredelim otrokov razvoj v predšolskem obdobju in potrebe malčka in 

otroka v zgodnjem otroštvu. Sledi opredelitev vloge vzgojiteljice in pomen za otrokov razvoj. 

Nadaljujem z osrednjim delom, ki zajema opredelitev stiske otroka z navedbo in opredelitvijo 

možnih zgodnjih znakov stisk in opredelitev pojavnosti čustevnih in vedenjskih težav. Sledijo 

nekatere možne smernice in strategije za soočanje in zmanjševanje stisk otrok ter smernice za 

prevenitvno podporo tako celotnega sistema vrtca, skupine v vrtcu kot tudi posameznika.  

Empirični del sloni na kvalitativni raziskavi, v katero je bilo vključenih sedem vzgojiteljic in 

tri strokovne delavke iz različnih vrtcev po Sloveniji. Zanimalo me je, kako se vzgojiteljice in 

druge strokovne delavke v vrtcu odzivajo in pristopajo k zaznanim stiskam otrok in 

izstopajočemu vedenju, katera vedenja zaznajo pri predšolskih otrocih kot najbolj čustveno in 

vedenjsko izstopajoča ter kakšne so dobre prakse, ki jih uporabljajo vzgojiteljice in strokovne 

delavke v okviru zgodnje obravnave in preventivnega delovanja pri soočanju s stiskami otrok. 

Ugotovila sem, da intervjuvanke zaznane stiske otrok in posledično izstopajoče vedenje 

najpogosteje povezujejo s spremembami in se na njih tudi razumevajoče in previdno 

odzovejo. Najpogosteje spremembe, ki povzročajo stisko, izhajajo iz primarne družine, 

nemalokrat pa otroci doživljajo stisko tudi zaradi sprememb pri uvajanju in vstopu v vrtec ter 

sami skupini v vrtcu.  

KLJUČNE BESEDE:  

vrtec, stiske otrok, čustvene in vedenjske težave, predšolsko obdobje, vzgojiteljice, 

preventivna podpora 

 
 

 

 

 



 

 

II 

 

ABSTRACT 
 

Distress is a part of everyday life. Both adults as well as teenagers and children encounter it. 

Younger children are the most vulnerable group in experiencing distress, since they haven't 

yet developed mechanisms to deal with it. 

My master's thesis is based on children who are enrolled in pre-school education. I am 

exploring the responses of teachers and professional workers to distress of children and I am 

also discovering the importance of preventive actions of preschool teachers and practitioners 

workers in this field. In the theoretical part I have defined the child's development in the 

preschool period and the needs of toddlers in early childhood. Next I have defined the role of 

a teacher and its importance for the child's development. The core of my thesis includes 

identification of a child’s distress with listed possible early signs of distress and definition of 

emotional and behavioral difficulties. I have listed some possible guidelines and strategies to 

cope with and reduce distress of children and I have also pointed out a few guidelines for 

preventive support in the kindergarten system as well as for individuals. 

The empirical part is based on a qualitative study, which included seven preschool teachers 

and three from various kindergartens across Slovenia. I was interested to find out how 

teachers and other practitioners in kindergartens respond to child’s distress, which behaviors 

they detect to stand out the most and what are the best practices they use to deal with the 

distress of children in the context of early intervention and prevention. I have found out that 

the interviewees associate distress of children and, consequently their behavior, most often 

with changes they see in children. They usually respond sympathetically and carefully to 

them. Most often distress arises because of changes in the family and often children are 

experiencing distress as a result of entering kindergarten. 

KEY WORDS: 

kindergarten, children’s distress, social and emotional difficulties, preschool period, preschool 

teachers, preventive support 
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I. Uvod 
Otroštvo in predšolsko obdobje je za vsakega otroka zaradi temeljnih razvojnih procesov in 

funkcij izjemno pomembno. Predšolska vzgoja z vidika teorij vseživljenjskega učenja 

predstavlja eno izmed ključnih naložb v otrokov razvoj, učenje in izobraževanje. Podatki iz 

Statističnega urade Republike Slovenije (2015) prikazujejo, da je bilo v Sloveniji v šolskem 

letu 2014/2015 v institucionalno predšolsko vzgojo vključenih kar 76,8 % vseh predšolskih 

otrok, kar v primerjavi s podatki iz prejšnjih let prikazuje postopno naraščanje števila otrok 

vpisanih v institucionalno vzgojo. Vrtec tako vedno več otrokom predstavlja prvo institucijo, 

kjer se srečajo z drugimi posamezniki, z odraslimi in vrstniki ter tako postanejo del novega 

socialnega sistema.  

Ključno vlogo v procesu vzgoje v vrtcu imajo vzgojitelji, vzgojiteljice in strokovni delavci ter 

strokovne delavke
1
, ki na otroka vplivajo tako preko svoje strokovne usposobljenosti kot tudi 

s svojo osebnostjo. Otroci z njimi preživijo večji del dneva, zato je pomembno, da se 

zavedamo njihovega vpliva in delovanja na celoten razvoj otroka. Ena izmed njihovih 

pomembnih nalog je zagotavljanje spodbudnega okolja, v katerem se otroci počutijo varne in 

sprejete.  

Kljub zagotavljanju spodbudnega okolja, ki otrokom zagotavlja občutek varnosti in 

sprejetosti, nekateri otroci v vrtcu izražajo stiske, ki jih doživljajo doma ali v vrtcu in jih sami 

ne zmorejo razrešiti. Največkrat jih sami ne znajo niti ubesediti, zato moramo biti pozorni na 

spremembe njihovega vedenja in čustvovanja..  

Lansko študijsko leto sem tekom leta spremljala dečka, pri katerem so vzgojiteljice in 

strokovne delavke zaznavale stiske, ki so se izražale z izrazito eksternaliziranim izstopajočim 

vedenjem. Imela sem občutek, da so ujete v pesti in nekako nemočne, saj je bil otrok ujet v 

začaranem krogu. Odklonilne reakcije so se pojavljale tako s strani staršev kot tudi 

sovrstnikov v skupini. To seveda otrokovih stisk ni zmanjševalo, ampak jih je utrjevalo. 

Pristop vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice je bil razumevajoč in podporen kljub temu pa 

ju je skrbelo, da bo otrok z vstopom v šolo nepriljubljen pri vrstnikih, kar bo njegove stiske 

samo še poglabljalo in mogoče pripeljalo do odločbe o usmerjanju.   

S tem se je začelo moje raziskovanje stisk in izstopajočega vedenja pri predšolskih otrocih. V 

prvi vrsti sem se osredotočila predvsem na pojavnosti stisk v predšolskem obdbobju. Kaj 

stisko kot tako povzroča, kako jih otroci doživljajo in kako to vpliva na njihov razvoj. 

Pomembno vlogo sem videla prav v vrtcu, kjer se začne sekundarna socializacija in kjer otroci 

preživijo veliko časa. S tem namenom sem se posvetila odzivom vzgojiteljic na stiske otrok in 

preventivno podporo, katere namen je ponuditi otrokom vire moči in podpore, da bodo zmogli 

                                                 
1
 Zaradi poenostavitve v nadaljevanju besedila uporabljam ženski slovnični spol (vzgojiteljice in strokovne 

delavke), saj delež žensk v vseh vrtcih po svetu znaša 95 % ali več. Pogosto v nadaljevanju uporabljam samo 

pojem vzgojiteljice, pri čemer imam v mislih tudi druge strokovne delavke, ki pomembno sooblikujejo  kakovost 

predšolske vzgoje. Kadar želim prikazati pomembno razliko med vzgojiteljicami in drugimi strokovnimi 

delavkami pa to tudi jasno izrazim. 



 

 

2 

 

težave, sami, v podpornem okolju, konstruktivno razreševati. Preventivna podpora pa ni 

usmerjena samo na razumevanja in odzive vzgojiteljic, temveč je zastavljena bolj celostno. 

Tukaj vidim pomemben prispevek socialnopedagoške stroke, predvsem v širšemu vpogledu v 

pomembnost preventivnega delovanja strokovnjakov, kot enega izmed varovalnih dejavnikov 

pri premagovanju stisk pri otrocih. 

 II. Teoretični del 

2.1. Otrok v obdobju malčka in v zgodnjem otroštvu 

Teorija in praksa sta že dolgo nazaj potrdili, da ni ene same veljavne teorije otrokovega 

razvoja na vseh področjih, niti ni ene same najučinkovitejše in najboljše predšolske vzgoje 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Trontelj (2013) pravi, da razvoja ni, če otrok ni 

izpostavljen ustreznim učečim se izkušnjam. Zamude praviloma ni mogoče nadoknaditi. 

Bizovičar in Krajnc (2010) pravita, da so kritična obdobja v predšolskem obdobju najbolj 

primerna za učenje, saj v njih otrok pokaže največ sposobnosti, da se določeno stvar nauči. 

Tudi Globačnik (2012) se strinja in meni, da je predšolsko obdobje v otrokovem razvoju še 

posebej občutljivo. Ženva (1990 poudari, da se izkušnje iz predšolskega obdobja v otroka 

globoko vtisnejo, mnogo bolj kot kdajkoli kasneje v življenju. 

V našem sistemu je več kot tri četrtine (76,8 %) vseh predšolskih otrok v starosti od enega do 

pet let vključenih v vrtec (Statistični urad Republike Slovenije, 2015). Otrok v vrtcu ni le v 

varstvu, temveč vključevanje v vrtec pomeni tudi spodbujanje njegovega zgodnjega razvoja 

na več področjih, med katerimi so v ospredju opazovanje, poslušanje, gibanje, komuniciranje, 

govorjenje in otrokova samostojnost (Čad, 2010). Vzgoja v predšolskem obdobju tako ne 

pomeni samo razvijanje telesa, temveč mora zajemati celotno otrokovo osebnost. Poleg telesa 

in razuma mora zajeti tudi razvoj otrokovih socialnih čustev, moralno in estetsko vzgojo. 

Upoštevati mora otrokove prirojene sposobnosti in posebnosti, ter na otroka gledati 

svojevrstno, a hkrati enakovredno osebnost (Benkovič, 2011). Opara (2005) pravi, da se v 

predšolskem obdobju razvijejo temeljni procesi in funkcije, ki se pozneje v življenju 

nadgrajujejo. V tem obdobju otrok razvija svoje potenciale. 

Kurikulum za vrtce (2015, str. 18) navaja nekatere skupne zakonitosti o otrokovem razvoju:  

- otrokov razvoj poteka skozi zaporedne stopnje, ki so opredeljene s kvalitativnimi in 

kvantitativnimi spremembami, 

- vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje, socialna kognicija) se razvijajo v vseh 

razvojnih obdobjih, 

- posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za vzporednost in 

povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami, 

- v otrokovem razvoju so obdobja, ki so najbolj primerna (t.i. kritična obdobja), da se 

otrok nekaj nauči, pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način, 
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- individualne razlike med otroki so velike, in sicer zlasti v prvih letih njihovega 

življenja, vendar ta različnost otrok ostaja znotraj razvojnih norm, 

- gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem, učenjem in poučevanjem, ki se kaže 

zlasti v razmerju med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem.  

Poznavanje otrokovega razvoja in individualnih razlik med otroki je nujno pri izbiri vsebin, 

pristopov in metod dela. Razvoj poteka na različnih področjih sorazmerno hitro in z 

nekaterimi pomembnimi kakovostnimi spremembami (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008). Razvoj pa ni mogoč v izoliranem stanju, saj ne omogoča rasti in razvoja socialnih, 

čustvenih, telesnih in spoznavnih značilnosti (Stokes Szanton, 2001).  

Vsako izmed razvojih obdobij ima kljub individualnim razlikam med posamezniki specifične 

značilnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Marjanovič Umek in Zupančič (prav tam) 

navajata štiri temeljna področja razvoja, ki so med seboj povezana. Ločujeta med telesnim 

razvojem, spoznavnim razvojem, čustveno-osebnostnim razvojem in socialnim razvojem. 

Logar (2011) pravi, da imajo vzgojitelji in strokovni delavci močan vpliv na razvoj otroka, še 

posebej na razvoj socialnih in čustvenih kompetenc, ki naj bi jih otrok v predšolskem obdobju 

razvil. V nadaljevanju sta tako na kratko opisana čustveni in socialni razvoj otrok v 

predšolskem obdobju.  

2.1.1. Čustveni razvoj 

Čustva predstavljajo gonilno silo vedenja vsakega človeka in so temeljni in neločljivi del 

človeka in njegove družbenosti. So vedno odzivi na neko dogajanje, ki ga posameznik občuti 

in doživi kot subjektivno pomembne (Kašnik Janet idr., 2009).  

Čustva delimo na osnovna  (npr. jeza, strah, veselje, presenečenje, žalost) in sestavljena (npr. 

ponos, ljubosumje, osramočenost). Za osnovna čustva je značilno, da lahko o njih neposredno 

sklepamo na podlagi izraza na obrazu in se pojavijo že zgodaj po rojstvu, medtem ko za 

sestavljena čustva velja, da se pojavijo kasneje v razvoju in so odvisna od našega 

samozavedanja in odzivov okolice na naše vedenje (Nemec in Krajnc, 2011 v Golčer, 2013).  

»Otrokova čustva se razlikujejo od čustev odraslih« (Toličič in Smiljanić, 1979, str. 72). To 

pomeni, da so otroška čustva po načinu izražanja površinska, javljajo se brez nadzora in jih je 

precej lahko odkriti v otrokovem reagiranju. Otroci jih za razliko od odraslih izražajo 

pogosteje. Običajno so kratkotrajna, javljajo se nepričakovano in se tudi hitro spreminjajo (s 

smeha na solze) (Toličič in Smiljanić, 1979). Otroci jih dojemajo povsem naravno in se ne 

sprašujejo ali so primerna ali ne. Izražajo jih odprto, neposredno in z navdušenjem (Kašnik 

Janet idr., 2009).  Pod vplivom vzgoje začnejo otroci postopoma nadzirati izražanje čustev, 

kar pomeni, da jih ne izražajo več površinsko in brez nadzora (Toličič in Smiljanić, 1979). 

Lahko rečemo, da se od odraslih naučijo, da je čustva treba skrivati, ker niso vedno 

»primerna« (Kašnik Janet idr., 2009).  

Nekateri avtorji (po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) navajajo, da lahko vsa enostavna 

čustva pri dojenčkih prepoznamo že nekaj tednov po rojstvu. Okoli šestega meseca, naj bi 

dojenček že oblikoval koherentne vzorce čustvenega izražanja, ki vključujejo obrazne izraze, 
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sinhronizirane z držo in gibanjem telesa ter tudi ton in spremembo glasu. Čustveno izražanje 

pa je v veliki meri pogojeno s socialnim kontekstom, v katerem je dojenček opazovan. 

Običajno se v parni interakciji z mamo ali očetom nanju odziva z izrazi veselja, pozitivno 

vokalizacijo in s povečanjem gibalne dejavnosti, medtem ko se na neodzivno osebo 

najpogosteje odzove z žalostnim izrazom in zmedeno vokalizacijo, na jezen obraz pa z jokom 

in močnimi, nesinhroniziranimi gibi.  

Vzporedno z razvojem čustev se začnejo izražati tudi otrokove čustvene potrebe. Nedvomno 

sta najbolj izraziti in pomembni dve potrebi; potreba po uspehu in potreba po osamosvajanju. 

Že majhen otrok, prav tako, kot tudi vsaka druga odrasla oseba, občuti zadovoljstvo ob 

uspehu. Otrok tako vedno znova išče situacije, kjer se bi lahko preizkusil in dokazal svoje 

sposobnosti (Golčer, 2013).  Čustvena stanja imajo v tistem času samo dvojen pomen, in sicer 

pomen prijetnega in pomen neprijetnega. Otrok se izogiba vsega, kar mu predstavlja 

nelagodje in neprijetnosti ter ponavljal vse tisto, kar mu povzroča ugodje. Pomembno je, da 

zadovoljujemo otrokove potrebe, da bo otrok doživljal ugodje. V primeru, da njegove potrebe 

zadovoljujemo na način, da bo v njem sprožalo nelagodje, mu bodo njegove želje prinašale 

nelagodje in neprijetnosti. Svoje težnje, ki so mu prinašale nelagodje, bo začel potlačevati. 

Otroku bodo te potrebe v nezavednem ostale in povzročale različne napetosti, ki bodo še bolj 

nerazumljive in nejasne (Bregant in Bregant, 1966).  

Otrok pa nenehno izraža tudi potrebo po osamosvajanju. Postopoma mora iz nebogljenost in 

odvisnosti od odrasle osebe preiti na samostojnejše ravnanje. Ob samostojnejšem ravnanju pa 

pogosto občuti ugodje, ko nekaj zmore sam, brez pomoči (Golčer, 2013).  

Vzgojiteljica ima pomembno vlogo pri razvijanju sposobnosti doživljanja in izražanje čustev. 

Pomembno je, da jim ponudimo čim več priložnosti, da čustva zaznajo, jih pravilno 

ovrednotijo in izražajo na socialno sprejemljiv in učinkovit način (Kašnik Janet idr., 2009). 

Tudi Mekota (2011) piše, da je vrtec otrokom »prijazen« šele takrat, ko jih navaja ustreznega 

izražanja čustev, ki jih sprožajo njihovi impulzi in nagoni. 

Otrok je naravnan tako, da nobenega doživetja ne zavrne, ampak ga v specifičnih oblikah 

posrka vase. Vsa doživetja, čustveni odziv in čustvena komunikacija pa potekajo v interakciji 

s socialno dimenzijo (Šelih, 2011).  

2.1.2. Socialni razvoj 

Kot že omenjeno je področje socialnega razvoja tesno povezano s čustveno-osebnostnim 

razvojem (LaFreniere idr., 2001, v Vidmar in Zupančič, 2006, str. 49).  

Otrok se rodi kot socialno bitje in že v obdobju dojenčka lahko beležimo nekatere pomembne 

dejavnike v socialnem razvoju. Benkovič (2011) navaja, da dojenček že po tretjem mesecu 

kaže znake socialnega vedenja, predvsem v smislu, da je rad v družbi drugih ljudi, se jim 

smehlja in z njimi komunicira z glasovi.  

Otrokovi najzgodnejši socialni stiki so hkrati telesni in čustveni. Topli čustveni toni namreč 

ugodno vplivajo na otrokov kasnejši socialni in čustven razvoj (Benkovič, 2011).  Marjanovič 
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Umek in Fekonja Peklaj (2008) pravita, da se že med četrtim in šestim tednom starosti začne 

pojavljati dojenčkov spontan socialni nasmeh. Med petim in šestim mesecem poteka razvoj 

ločevanja razumevanja sebe in razumevanja drugih, kar vodi k vključevanju v preproste 

socialne igre z odraslo osebo in komunikacijo z vrstniki. Pomembno ločnico pa predstavlja 

razvoj vezane pozornosti, ki se razvije v šestem mesecu in pomeni sledenje pozornosti 

drugemu. Dojenček v tem obdobju usmeri pogled tja, kamor odrasla oseba kaže s prstom, ali 

sledi smeri pogleda odrasle osebe. Pri devetem mesecu pa začne dojenček v nejasnih in 

nepoznanih okoliščinah usmerjati pogled proti svojim staršem, da bi prepoznal njuno 

čustveno reakcijo in se vedel v skladu z njo.  

Ward Platt (2010) piše, da se otrok med sedmim in osmim mesecem bolj zaveda neznancev, 

jih nezaupljivo gleda in se jim ne smehlja več. Pri devetih mesecih pa otrok zelo jasno 

pokaže, kaj mu je všeč in kaj ne. S starši se začne sporazumevati z različnimi glasovi, tako 

zadovoljnimi kot tudi nergavimi. Pri desetih mesecih je nezaupanje do neznancev še bolj 

izrazito, večinoma pa se sporazumeva s kretnjami. Pri enem letu starosti se pri otroku začnejo 

kazati prva znamenja neodvisnosti.  

Pri treh letih otrok v socialnih stikih pridobi že toliko izkušenj, da zna posnemati presojo 

odraslih, vendar je njegovo razumevanje kljub temu še vedno drugačno od odraslih. 

Vedenjska pravila doživlja kot nekaj nespremenljivega. Običajno se podreja zahtevam 

odraslih in spoštuje njihova pravila, saj čuti obvezo oziroma celo potrebo po podrejanju 

(Benkovič, 2011). Ward Platt (2010) dodaja, da začne otrok pri petih letih deliti z drugimi in 

razume, da mora počakati na vrsto, je potrpežljivejši, izraža naklonjenost do svojih prijateljev 

in morda kaže smisel za humor. Prav tako pa lažje sledi tudi navodilom staršev. Pri petih letih 

otrok začne kazati sočutje do drugih, skrbi ga za sorojence in pogosto poskrbi zanje.  

Benkovič (2011) pravi, da je druženje in vpliv vrstnikov izredno pomembna faza socialnega 

učenja. V predšolskem obdobju se namreč otrok že zaveda, da v skupini deluje kot 

posameznik, ki ima z drugimi podobne in različne lastnosti. Spoznava tudi, da misli in čuti v 

določenih položajih podobno kot njegovi vrstniki, in da posledice njegovih dejanj vplivajo na 

druge tako, kot vplivajo posledice dejanj drugih na njega samega.  

V vrtcih je izredno pomembno, da vzgojitelji in drugi strokovni delavci spodbujajo celoten 

razvoj otroka. Vrtec je idealen prostor, kjer imajo otroci ob ugodni socialni klimi v oddelku 

veliko možnosti za spoznavanje, oblikovanje in izgradnjo pozitivnih medsebojnih odnosov 

(Pintar, 2008).  

2.2. Otrok v vrtcu 

»Vrtec je javni zavod oziroma institucija, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih 

pravic. Otrokom, vključenim v javne vrtce, država zagotavlja možnost za optimalen razvoj ne 

glede na spol, socialno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 

konstitucijo« (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 161).  
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 Starost otrok 

skupaj 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 6 ali več let 

% 

Skupaj 76,8 42,8 69,0 82,8 89,3 91,8 6,5 

Dečki 77,3 42,4 69,5 82,5 89,5 92,1 8,2 

Deklice 76,3 43,1 68,4 83,1 89,0 91,5 4,8 

Tabela 1: Vključenost otrok v vrtce po starosti, Slovenija, šolsko leto 2014/15 (Statistični 

urad Republike Slovenije, 2015) 

Tabela vključenosti otrok v vrtce po starosti iz Statističnega urada Republike Slovenije (2015) 

prikazuje, da je bilo v šolskem letu 2014/2015 v vrtec vključenih kar 76,8 % vseh predšolskih 

otrok iz Republike Slovenije. Od vseh predšolskih otrok, ki so bili stari eno leto, jih je kar 

42,8 % obiskovalo vrtec. Pri starosti dveh let kar 69,0 %, pri starosti treh let 82,8 %, pri 

starosti štirih let kar 89,3 % in pri starosti pet let kar 91,8 % vseh otrok te starostne skupine 

obiskuje vrtec.  

V zadnjih desetih letih se je število otrok, vključenih v vrtce, povečalo za več kot polovico 

(54,6 %). V šolskem letu 2004/2005 je vrtec obiskovalo 54.815 otrok, medtem ko je v 

šolskem letu 2014/2015 vrtec obiskovalo kar 84.750 otrok. Mnenja strokovnjakov glede 

vpliva vrtca kot institucije se med seboj razlikujejo. Marjanovič Umek in Zupančič (2004) 

navajata raziskave (npr. Layzer, Goodson in Moss, 1993, Siegel in Renninger, 1998), ki 

potrjujejo, da so vrtci, ki imajo visoko kakovost predšolske vzgoje, podporni dejavniki 

otrokovemu razvoju tako v času, ko je v vrtcu, kot tudi kasneje. Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj (2008) pišeta, da sta splošno uveljavljena kazalca kakovosti razmerje med številom 

otrok in strokovnih delavk v oddelku. V oddelkih, ki so primerno veliki in imajo ustrezno 

razmerje med odraslimi in otroki, je možno doseči večjo kakovost na procesni ravni, ki se 

kaže v otrokovem dobrem počutju (otrok je dobre volje, odprt za nove izkušnje, se hitro 

prilagodi in odzove na novo okolje in situacije, je samozavesten, preizkuša različne možnosti 

in se spoprijema z različnimi situacijami) in v vključenosti otrok v različne dejavnosti (otrok 

je pozoren in zbran pri dejavnostih,  ustvarjalen in vztraja).  

Rydl in Šmelova (2012, v Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015) pišeta, da institucionalna 

predšolska vzgoja dopolnjuje družinsko vzgojo in sooblikuje optimalne pogoje za otrokov 

razvoj s poudarkom na čim boljšem izkoristku okolja, ki spodbuja dejavnosti in učenje. 

Pomembno pa je poudariti, da sama predšolska vzgoja še ne pomeni nujno kvalitetne 

predšolske vzgoje. Kobolt in Pelc Zupančič (2010) poudarjata, da je za spodbuden otrokov 

razvoj nujno potrebna sama kvaliteta ustanove predšolskega varstva.  

V Kurikulumu za vrtce (2015) je navedeno, da mora predšolska vzgoja v vrtcu graditi na 

otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da 

se predenj postavlja smiselne zahteve, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča 

izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira. Učenje predšolskega otroka 

temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, 
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stvarmi, razmisleku o dejavnostih, oblikovanju predstav, reševanju konkretnih problemov in 

pridobivanju socialnih izkušenj.  

Marjavnovič Umek (2002, v Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015) pravi, da ima vrtec 

pozitivni vpliv na otrokov spoznavni, govorni, socialni in emocionalni razvoj. V vrtcu 

vzgojiteljice in druge strokovne delavke ponujajo otrokom raznovrstne spodbude, izzive, 

pestre dejavnosti, načine in metode dela, organizacijo prostora, materiale in igrače, s katerimi 

spodbujajo otrokovo aktivnost in ustvarjalnost na različnih področjih.  

2.2.1.  Vloga vzgojitelja v vrtcu 

Vrtec je največkrat tista institucija, v kateri se otrok prvič sreča z drugimi posamezniki, z 

odraslimi ali vrstniki in tako postane del novega socialnega sistema. Vzgojitelji imajo v vrtcu 

ključno vlogo, saj morajo s svojim strokovnim znanjem in oblikovanjem kulture bivanja 

otrokom omogočiti spodbudno okolje, v katerem se bodo otroci počutili varne in sprejete 

(Kobal, 2009). Logar (2011) pravi, da v današnjem času vzgojiteljica otrokom predstavlja 

odraslo osebo, s katero preživi največji del dneva, zato je pomembno, da se zavedamo njenega 

vpliva na celoten razvoj otroka. Na otroke vpliva tako preko svoje strokovne usposobljenosti 

kot tudi s svojo osebnostjo, kamor prištevamo temperament, značaj, delovne navade, vrednote 

in podobno. Kroflič (1997, v Čas, 2008) pravi, da vloga vzgojiteljice ne sme temeljiti na 

formalnem položaju, temveč mora biti utemeljena na vsem otrokom vidnih in razumljivih 

kvalitetah, količini znanja in izkušenj, na moralni drži in vsem razvidni skrbi za varnost in 

dobro počutje čim večjega števila otrok. Čas (2008) dodaja, da s spoštljivim odnosom do 

otrok, upoštevanju njegovih razvojnih značilnosti, pogostosti pozitivnih interakcij, 

odzivanjem na njihove pobude in spodbujanjem prijetne in prijazne komunikacije ter vedenja, 

daje vzgojiteljica otrokom vzgled, ki jim omogoča, da pridobivajo številne kakovostne 

socialne izkušnje.  

V prvi vrsti je vzgojiteljičina vloga usmerjanje vzgojnega procesa. Retuznik Bozovičar in 

Krajnc (2010) pravita, da lahko vzgojitelj otroke vodi na dva načina; direktivno in 

nedirektivno. Direktiven vzgojitelj nastopa v ozki vlogi, bolj kot na otroka se ozira na 

uresničevanje predvidenega programa. Otroci so običajno v takšnih skupinah pasivni in manj 

ustvarjalni. Medtem ko za nedirektivnega vzgojitelja velja, da spodbuja dejavno udeležbo 

otrok v vseh elementih kurikula. Vzgojitelj poskuša slediti željam in interesom otrok ter jim 

ponuja dejavnosti, med katerimi lahko izbirajo. V Kurikulumu za vrtce (2015, str. 22) je 

zapisano, da mora biti »vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki sodeluje 

pri vzgojnem procesu  v interakcijah z otroki usmerjevalna, vendar ne direktivna«.  

Vzgojitelj v sklopu svojega dela izbira ustrezne in različne vsebine, oblike in metode dela, ki 

so prilagojene posamezni skupini otrok (Deželak, 2011). Šuc (2003) pravi, da mora vzgojitelj 

organizirati pogoje za otrokovo učenje, da bo z odkrivanjem, raziskovanjem in preizkušanjem 

v socialni interakciji pridobil čim več izkušenj. Whitebread (1996, str 17.) pravi, da mora 

vzgojitelj v prvi vrsti zagotoviti možnosti za različne igre, zagotavljati intenzivne, 

neposredne, nove izkušnje, pomagati otroku poiskati smisel novih izkušenj s povezovanjem 

že znanih in usvojenih, organizirati takšne naloge, ki vzpodbujajo mentalno aktivnost in 
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zagotavljati možnosti za samoizražanje. Šuc (2003) dodaja, da mora otroku omogočiti in ga 

vzpodbujati, da na različne načine izraža svoje razumevanje stvari, odnosov in pojavov. 

Batistič Zorec (2008) pravi, da vzgojitelj pri izbiri vsebin in metod, vzgojno delo načrtuje v 

skladu z razvojnimi značilnostmi starostne skupine, za kar je nujno razumevanje strategij 

učenja predšolskega otroka, in individualnimi značilnostmi posameznih otrok. Šuc (2003) 

izpostavi, da je potrebno poznati osebne lastnosti, potrebe in želje, motivacijo, aktivnost, 

kreativnost, ustvarjalnost in posebnosti vsakega posameznega otroka. Kobal (2009) opozarja, 

da je ključno pri tem ohranjanje identitete vsakega posameznega otroka ob vzajemnem 

sodelovanju vrtca in družine. Le tako namreč lahko otrokom nudimo priložnosti z 

doživljajskimi izkušnjami, s katerimi si otroci gradijo odnos do samega sebe, do drugih in 

življenja na sploh. 

Vzgojitelj prikazuje tudi zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. V Kurikulumu za vrtce 

(2015) je navedeno, da med pomembne interakcije sodijo tudi pogostost pozitivnih interakcij 

z otroki, kot so nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči, odzivanje na 

otrokova vprašanja in prošnje, spodbujanje k postavljanju vprašanj, razgovori, udeleženosti, 

spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, idej, počutja, pozorno in spoštljivo poslušanje, uporaba 

pozitivnih navodil, usmeritev (spodbujanje zaželenega vedenja, preusmerjanje otroka na bolj 

sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov na socialno sprejemljiv način, 

konsistentna in zelo jasna navodila in ne kritike, kazni in ponižanja kar na splošno) in 

spodbujanje ustrezne (upoštevajoč otrokovo starost) neodvisnosti.  

Odnosi med otrokom in vzgojiteljico so običajno večdimenzionalni. Vzgojiteljica ima vlogo 

soigralke, poučevalke, vodje in skrbnice. Pomaga mu oblikovati zaupljive odnose z odraslimi 

zunaj družine in uživati pozitivne interakcije z vrtniki (Cugmas, 2003, v Marjanovič Umek, 

Fekonja in Bajc 2005). Pomemben del odnosa predstavlja tudi otrokova navezanost na 

vzgojiteljico, ki je v veliki meri povezana z občutljivostjo vzgojiteljice in ustvarjanjem 

možnosti, da se otrok počuti varnega, da pri njej išče ugodje, lahko ravna z različnimi 

predmeti in stvarmi, preizkuša nove stvari in preučuje odnose (Howes in Smith, 1995; 

Goossens in van Ijzendoorn, 1990, v Marjanovič Umek, 2005).  

Vzgojitelj v prvi vrsti vodi vzgojno-izobraževalni proces, poleg tega pa še organizira 

dejavnosti otrok, srečanja s starši, različne nastope, pogovorne ure, delavnice, popoldanska 

druženja in podobno (Deželak, 2011). Poulou in Norwich (2000, v Kobolt, 2010) poudarjata, 

da je pomembno, da se zavedamo, da odnose ustvarjajo tako pedagogi, kot tudi učenci, starši 

in nepedagoški delavci. Vloga odraslih je, da s svojim vzgledom učijo mlajše in oblikujejo 

takšno učno in vzgojno okolje, ki bo spodbujalo participacijo, vključitev in dostop do učnih 

priložnosti. Prvi korak je nedvomno drža, ki dopušča sodelovanje in sporazumevanje med 

vsemi udeleženci.  

2.2.2. Skupina v vrtcu 

Ule (2004) piše, da so skupine naše pomembno življenjsko okolje, ki močno vplivajo na nas 

in nam nalagajo specifične oblike socialnih interakcij in odnosov. V vrtcu si otroci 

vzgojiteljev in vrstnikov, s katerimi so skupaj v oddelkih, ne izbirajo sami, ampak so jim 
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določeni. Po oddelkih so razdeljeni glede na normative za oblikovanje oddelkov. Pravilnik o 

normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014) v 25. členu navaja, da lahko 

vrtec oblikuje homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V homogene oddelke so 

vključeni približno enako stari otroci prvega ali drugega starostnega obdobja v starostnem 

razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega (1. do 3. leta) ali drugega 

starostnega obdobja (3. do 6. leta), v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in 

drugega starostnega obdobja. Število otrok v oddelkih se razlikuje glede na vrsto oddelka in 

glede na starostno obdobje. Nekateri viri (Marjanovič Umek, Zupančič, Fekonja in Kavčič, 

2003; The NICHD Early child care research network, 2000) navajajo, da oddelki, v katerih je 

manjše število otrok in ugodno razmerje med številom otrok in strokovnih delavk, ponujajo 

spodbudnejše okolje za rabo govora in razvijanje komunikacijskih spretnosti, vzpostavljanje 

socialnih interakcij, razumevanje drugačnosti, igra in učenje pa potekata bolj na individualni 

in kakovostni ravni.  

Otrok je z vstopom v vrtec vključen v nov sistem, kjer se pravila in norme običajno vsaj malo 

razlikujejo od tistih v družini. Žnidaršič (2004) in Stokes Szanton (2001) pišeta o tem, da se 

lahko otrok v skupini počuti varnega, razumljenega, pripadnega in sprejetega samo takrat, 

kadar sprejme vrednote, norme in pravila skupine. Pravila in meje namreč otrokom oblikujejo 

občutek varnosti in sprejetosti. Stokes Szanton (prav tam) dodaja, da otroci velikokrat 

preizkušajo, če pravila res veljajo. S preverjanjem le teh se namreč učijo, kaj je dovoljeno in 

kaj ni. Pomembno je, da so vzgojitelji in starši pri pravilih vztrajni in dosledni, saj s tem 

pripomorejo k večji zagotovitvi občutka varnosti otrok. 

Harris (2007, v Logar, 2011) in Jankovič (2008) menita, da so v vrtcu, kot tudi kasneje v šoli, 

za otroke v skupini, poleg vzgojiteljice, izredno pomemnbi tudi vrstniki. Veliko jim pomeni 

položaj med vrstniki, od česar je nedvomno odvisno počutje vsakega otroka v skupini. »Vrtec 

kot institucija zmore ob upoštevanju varovalnih in ogrožajočih dejavnikov vsaj deloma 

uravnotežiti otrokovo ravnovesje« (Žnidaršič, 2004, str. 315). Žnidaršič (2004) med varovalne 

dejavnike, ki izvirajo iz skupine, uvršča dobre odnosi z vrstniki, vključenost v širšo socialno 

mrežo, spodbujanje otrokovih kognitivnih, emocionalnih in socialnih sposobnosti v druženju 

z drugimi,  rizičnih situacijah in ob različnih stvareh, možnosti uveljavljanja v prosocialnih 

skupinah, dobri odnosi z vzgojnim osebjem v instituciji in uspešnost pri aktivnostih, v katere 

se otrok vključuje. Kobolt in Pelc Zupančič (2010) navajata nekaj lastnosti iz okolja, ki 

varujejo otroka pred stiskami in posledično pred razvojem čustvenih in vedenjskih motenj. 

Poudarjata dobre odnose z vrstniki, sposobnost konstruktivnega prispevanja k skupinski 

dejavnosti, sposobnost prevzemanja različnih vlog v skupini in sposobnost izraziti vire, ki so 

na voljo v okolju. Poleg varovalnih dejavnikov, pa so seveda lahko v vrtcu prisotni tudi 

dejavniki tveganja. Nedvomno sem spadajo konfliktni odnosi z vrstniki in različne življenjske 

okoliščine, ki otroku predstavljajo nevarno psihosocialno situacijo (Žnidaršič, 2004). 
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2.3. Stiska otrok in izstopajoče vedenje 

2.3.1. Opredelitev stiske otroka 

Bregant in Bregant (1966) pravita, da stiska pomeni čustveno stanje, v katerem otrok ne vidi 

izhoda in si ne zna sam pomagati. Otrok veliko hitreje doživi stisko, kot odrasli, saj ima manj 

izkušenj, manj znanja za ravnanje in je bolj nebogljen in odvisen od odraslih. Otrok stisko 

doživlja kot neko tesnobo, ki si je sam ne zna razložiti. Ta notranja napetost in nemirnost v 

prvi vrsti ovirata njegovo igro in delo, ga obremenjujeta in notranje zaposlujeta. Ovirano je 

tudi njegovo čustvovanje in mišljenje, počuti se manj uspešnega, nezadovoljnega in 

nesrečnega. Žorž (1997) piše, da stisko povzročajo različne nezadovoljene potrebe in 

porušeno ravnotežje. Ko je neka potreba nezadovoljena, se pri vsakemu izmed nas poruši 

notranje ravnotežje, pojavi se napetost, vznemirjenost in ogroženost. Doživljanje te napetosti 

pa imenujemo stiska. Bredekamp (1996, v Batistič Zorec, 2008) pravi, da bi se morali odrasli 

hitro in neposredno odzvati na potrebe, želje in sporočila otrok ter svoje stile prilagoditi 

različnim sposobnostim in stilom posameznikov.  

Notranja doživljanja in stiske ne moremo opazovati direktno, mlajši otroci stiske prav tako 

največkrat ne znajo ubesediti, zato lahko odrasle osebe z dobrim opazovanjem o stiski otroka 

sklepamo na podlagi njegovega drugačnega vedenja in čustvovanja. Retuznik Bezovičar in 

Krajnc (2010) pravita, da otrok s svojim neobičajnim vedenjem opozarja nase. Mekota (2011) 

piše, da naše vedenje oblikuje odziv na okolje. S čustvi vedno nekaj sporočamo, zato je 

pomembno, kako čustven odziv uporabimo kot sporočilo okolju – na ustrezen ali morda na 

neustrezen, za okolje nesprejemljiv način. Iz tega izhaja, da imajo čustva pomembno vlogo pri 

oblikovanju vedenja, zato jih moramo najprej razumeti, da se lahko nato soočamo z 

vedenjem.  

Med najpogostejše pokazatelje stisk  pri otrocih Miller (2000, str. 25) navaja naslednje znake: 

- regresija: otroci se z regresivnim vedenjem poskušajo vrniti v okolje, ki je bilo za njih 

varnejše. Primeri takšnega vedenja so močenje postelje, sesanje palca in otroški način govora. 

- spremembe v vedenju ali razpoloženju: otrok kaže neobičajno agresivnost, trmo, lahko 

postane pretirano poslušen, vdan in jokav.  

- depresija: otrok izgubi zanimanje za vse, postane lahko pretirano zadržan (izogibanje 

stikom, izogibanje komunikaciji). 

- nizko samospoštovanje: kadar otroci, ki so običajno samozavestni, izrazijo nenadno 

pomanjkanje samozavesti je to pogosto lahko znak za izgubo samozaupanja. Otroci lahko 

prehitro obupajo, zlahka začnejo jokati, čutijo hude frustracije ob težavi, kažejo izbruhe jeze 

in se vedejo agresivno. 

- nerazumljivi in ekstremni strahovi: neobičajni, izraziti in nerazumljivi strahovi, ki so 

posledice resničnih dogodkov. 

- težave s koncentracijo: otrok težje kot običajno sedi pri miru, zaključi nalogo in podobno. 
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- fizični znaki: bolečine v trebuhu, glavobol, nemir v času za počitek, pretirana zaspanost. 

Pomembno je, da otroka dobro poznamo in na podlagi izstopajočega in neobičajnega vedenja, 

o morebitni stiski ne sklepamo prehitro. Nekateri zgoraj navedeni znaki so lahko povsem 

običajni. Pozorni pa moramo biti na zaznane spremembe in poiskati pomoč v primeru, da 

precenimo, da je potrebna (Miller, 2000). Vse stiske, kot pravi Žorž (1997) namreč niso 

škodljive. Koristne so po njegovem mnenju tiste stiske, ki so v skladu z otrokovim 

zmogljivostmi, da jih lahko otrok sam predela, premaga, obvlada in se jih nauči preprečiti v 

naprej. Pravi (prav tam, str. 35), da so »stiske za zdrav otrokov razvoj, za njegovo osebnostno 

in duhovno rast nujno potrebne«. Medtem ko med škodljive stiske uvršča tiste stiske, ki 

presegajo otrokove zmogljivosti in ogrožajo njegov razvoj ter otroku ne nudijo prepoznavne 

pozitivne izkušnje. 

2.3.2. Opredelitev izstopajočega vedenja 

Montgomery (1999, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) pravi, da otroci, ki so v stiski, lahko 

svojo stisko izražajo z nemirnostjo, glasnostjo, motečnostjo in iskanjem pozornosti z 

laganjem, krajami in nasilnostjo do drugih. Lahko pa je njihovo vedenje ponotranjeno in 

postanejo odmaknjeni, pasivni, sanjavi in izolirani, izginjajo v ozadje ter postanejo neopazni, 

vse dokler znova kaj ne naredijo. Ko se takšno vedenje pojavlja dlje časa, v vztrajnem 

vedenjskem vzorcu ga pogosto označimo za čustveno in vedenjsko težavo. V predšolskem 

obdobju še ne moremo govoriti o čustvenih in vedenjskih težavah, saj je otrokova osebnost še 

v procesu rasti in oblikovanja. To pa ne pomeni, da se v tem obdobju tovrstne težave ne 

pojavljajo. Že v zgodnjem otroštvu lahko namreč opazimo stiske otrok, ki pa se zaradi 

neugodnih dejavnikov lahko kasneje razvijejo v težave in motnje (Kastelic, 2000).  

Obstaja veliko izrazov, ki  se med seboj prekrivajo in ki se jih različni avtorji poslužujejo ob 

poimenovanju vedenja otrok z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Mednje sodijo 

poimenovanje moteče vedenje, izzivalno vedenje, težave v socialni interakciji, agresivno 

vedenje, izstopajoče vedenje in podobno. Metljak, Kobolt in Potočnik (2010) pravijo, da 

številni izrazi, ki jih srečujemo ob opredelitvi nakazujejo razlike v pristopih, razumevanju in 

raznolikosti. Schultheiss (1974 v Kobolt, Dekleva, Rapuš Pavel, Lesar in Peček Čuk, 2008). 

pravi, da različni termini in poimenovanja odslikavajo družbeno razumevanje otrok in vzgoje, 

značilno za določeno dobo. Kljub temu pa lahko za vse navedene opredelitve rečemo, da je 

tovrstno označevanje posledica redukcijskega pogleda na otroka, kar pomeni, da si odrasli 

lastimo vlogo presojevalca in opredeljevalca in vidimo otroka kot nosilca nekega vedenja, ki 

je za okolje nerelevantno, moteče in obremenjujoče (Kobolt idr., 2008).  

Evans, Harden, Thimas in Benefield (2003, v Kobolt, 2011) izstopajoče odzive pojmujejo kot 

mnogovrstne; takšne, ki se pojavljajo v različnih oblikah in težavnih stopnjah. Sam pojem 

»izstopajoč« v Slovarju slovenskega knjižnjega jezika pomeni »postajati (zelo) opazen, 

viden«. S to besedno zvezo lahko poimenujemo vsako čustveno in vedenjsko izstopajoče 

vedenje, ki odstopa od tega, kar v okolju prepoznamo kot običajno, normativno oziroma 

pričakovano. Kobolt (2010, str. 13) pravi, da je naše razumevanje in opredeljevanje 

izstopajočega vedenja odvisno od norm, pričakovanj, pravil in kulture v kateri živimo. 
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Izstopajoče vedenje se tako v prvi vrsti naslanja na »normativno eksistenco« (Kobolt idr., 

2008, str. 17). Pravijo (prav tam), da za vse absolutne norme in vrednote velja, da jih je 

oblikoval človek v družbi, da so zgodovinsko spremenljive in zgodovisnko določene. Lahko 

torej rečemo, da je to, kako razumemo izstopajoče vedenje, odvisno predvsem od našega 

dojemanja in razumevanja norm in vrednot v določenem času, v določeni kulturi.  

Škoflek (1993) pravi, da določen otrokov neobičajen vedenjski pojav ali posebnost nista sama 

po sebi izstopajoča in problematična. Problematična postaneta šele takrat, ko začneta motiti 

posameznika ali okolico in nekdo nanjo neobičajno reagira, kar bi lahko neko vedenjsko 

posebnost usmerilo v negativno smer in jo celo razširilo. Tudi Retuznik Bozovičar in Krajnc 

(2010) pravita, da izstopajoče vedenje zaradi nemira pogosto povzroči, da so ti otroci hitro 

potisnjeni ob rob in zaznamovani kot neubogljivi, nemogoči in krivi za vse, kar se v skupini 

zgodi neprijetnega.  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), ki izhaja iz načela inkluzije, daje 

večji poudarek vzgojno-izobraževalnim potrebam otrok in ne več njihovim primanjkljajem. 

Inkluzivni vrtec mora prepoznati in odgovoriti na različne potrebe svojih otrok, tako da 

prilagaja različne učne stile in obseg učenja ter zagotavlja vsem kakovostno izobraževanje z 

ustreznim kurikulom, organizacijsko razporeditvijo, učnimi strategijami in sodelovanje z 

njihovimi skupnostmi (Stritih, 2010). V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) piše, da 

kot vsi drugi otroci, tudi otroci z vedenjskimi težavami pred usmeritvijo potrebujejo ustrezno 

podporo in pomoč. Pravočasna strokovna pomoč učiteljev in drugih strokovnih delavcev bi 

lahko odpravila njihove težave in usmeritev (v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami) morda ne bi bila potrebna. 

Ko se otroci po našem mnenju ne vedejo primerno, s tem vedenjem izražajo potrebo po 

pozornosti, ki je vezana na socialno izkušnjo. Problemi so najpogosteje povezani s 

komunikacijskimi in vedenjskimi težavami in pogosto pomenijo težave pri ustvarjanju 

primernih odzivov na izkušnje (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, str. 90). Pomembno je, da 

se vzgojitelj zaveda, da izstopajoče vedenje, žaljiv odnos in upornost niso namerna ravnanja s 

slabim namenom, ampak izraz njegovih težav in stisk (Opara, 2005).  

Žnidaršič (2004) pravi, da so otroci v vrtcu redko tako moteči v skupini, da motijo delo. 

Njihove posebnosti zato lahko prepoznamo tako, da jih poglobljeno opazujemo. Opazimo 

lahko, da so nekateri otroci depresivni, kar pokažejo z žalostjo, zapiranjem vase, z 

neposlušnostjo, s pomanjkanjem koncentracije, z nezanimanjem za sodelovanje. Spet drugi se 

odzivajo regresivno in začnejo ponovno sesati palec, uporabljajo otroško govorico, močijo 

posteljo, pogosto jočejo, sanjarijo in se vedejo infantilno. Majhno samospoštovanje se pri 

otrocih izraža z nesocialnimi vedenjskimi vzorci, prepiri, agresijo, vzkipljivostjo, zapiranjem 

vase in občutkom ničvrednosti. Vec (2011) navaja še nekatere druga izstopajoča vedenja, ki 

so lahko nesprejemljiva za okolico. Mednje spadajo nagajivost, nezbranost, kršenje navodil, 

pomanjkanje spoštovanja drugih, neosvojenega bontona in vse do še hujših antisocialnih 

vedenj. Katero vedenje je za nekoga bolj oziroma manj moteče, pa je odvisno od družbene 

sprejemljivosti le teh.  
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Moteče vedenje je vedno vezano na socialno interakcijo. Najpogosteje ni moteče za tistega, ki 

ga izraža (kot neuspel poskus te osebe, da se razbremeni neprijetnih občutij in doživljanj), 

temveč je moteče za socialno okolje. Otroci, katerih vedenje je za okolico moteče, tako ne 

čutijo nobenega »bolezenskega pritiska«, temveč so za njih moteče posledice, ki so jih zaradi 

svojega vedenja deležni od socialne okolice (Kobolt in Vec, 2011). Pomembno je, da otroka 

ki, kaže posebnosti v vedenju, ne opredelimo kot motečega, ampak je potrebno sistematsko 

opazovanje in iskanje vzrokov za takšno vedenje. Otrok lahko namreč s takšnim vedenjem 

izraža svojo stisko (Žnidaršič, 2004).  

Pomembno se je pri tem zavedati, da stopnja motečnosti ne pomeni tudi teže problematike. 

Otroke, ki izražajo, za nas, bolj nesprejemljivo vedenje, ne smemo zgolj, na podlagi tega, 

umeščati med težavnejše. Boljši kriterij za določanje težavnosti je stopnja zmožnosti 

zadovoljevanja osnovnih psihosocialnih potreb (Vec, 2011). 

Prehodne, manjše, 

»običajne« težave, ki 

ne potrebujejo 

posebnih oblik 

pomoči (otrok jih 

premaguje sam v 

interakciji s 

socialnim okoljem).  

Težave, ki ovirajo 

zadovoljevanje 

otrokovih potreb 

(težave, ki jim otrok 

s svojim 

funkcioniranjem ni 

kos, jih ne zmore 

konstruktivno 

reševati). 

Otrok potrebuje 

pomoč v okviru 

drugačnih pristopov 

(pomoč  vzgojitelja, 

učitelja, svetovalnega 

delavca). 

Težave, ki resneje 

ovirajo 

zadovoljevanje 

otrokovih potreb. 

 

Otrok potrebuje 

specializirano 

pomoč.  

Motnje (otrok ima 

moten odnos do 

stvarnosti, do 

socialnega okolja in 

do sebe), potrebe 

zadovoljuje na način, 

ki njega in /ali 

okolico pomembno 

ogroža. 

Tabela 2: Kontinuum čustvenih, vedenjskih in socialnih težav (Vec, 2011, str. 90).  

Meje med zgoraj opisanimi skupinami niso jasno in enoznačno določene. Zagotovo je, da 

otrok potrebuje ustrezno pomoč na vseh ravneh. Otroci v prvi skupini zmorejo v interakciji s 

funkcionalnim socialnim okoljem premagovati prehodne, razvojno in situacijsko pogojene 

težave. Deloma to zmorejo tudi otroci, ki konstruktivno premagujejo težave in zadovoljujejo 

svoje potrebe, le da ob tem potrebujejo pomoč strokovno usposobljenih delavcev (vzgojitelj, 

svetovalna služba idr.) (Vec, 2011).  

Težave s klasifikacijami, usmerjanjem, terminologijo in razumevanjem izstopajočega 

vedenja 

V Zakonu o vrtcih (2015) je navedeno, da med skupine predšolskih otrok s posebnimi 

potrebami uvrščamo otroke z motnjo v duševnem razvoju, slepe in slabovidne, gluhe in 

naglušne, otroke z govornimi motnjami, gibalno ovirane otroke ter otroke z motnjami vedenja 

in osebnosti. Razvidno, da se otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami v predšolskem 
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obdobju ne usmerja. Podatki sicer prikazujejo obratno (npr. v šolskem letu 2008/2009 je bilo 

v vrtce vključenih 46 otrok z diagnosticiranimi čustvenimi in vedenjskimi težavami, 

Statistični urad Republike Slovenije (2009)), in sicer je vsako leto vsaj nekaj otrok v 

predšolskem obdobju že diagnosticiranih kot otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami.  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je za pomoč in podporo otrokom z 

dodatnimi potrebami uvedel kategorialni pristop, ki temelji na logiki medicinskega modela. 

Model izpostavi predvsem individualno motnjo oziroma primanjkljaj in glede na 

pomanjkljivost posameznika opredeli pomoč (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010).  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je navedeno, da je 

identifikacija otrok s posebnimi potrebami potrebna predvsem zaradi zagotavljanja 

transparentnosti razporejanja dodatnih virov pomoči, glede na vrsto, stopnjo in potrebo. 

Klasifikacija v skupino naj bi tako otrokom nudila in določala tudi druge pravice s področja 

socialne varnosti, zdravstva, zaposlitve in drugih ugodnosti, ki izhajajo iz pozitivne 

diskriminacije. Tudi Razpotnik (2011) pravi, da je temeljni razlog klasificiranja in 

diagnosticiranja čustvenih in vedenjskih težav nudenje specifične podpore različnim otrokom 

in mladostnikom. Spoznavanje potreb različnih delov populacije na tej osnovi, utemeljeno 

nudenje vzgojne, izobraževalne, zdravstvene in socialne pomoči sta dve od ključnih skrbi tudi 

socialnopedagoške stroke. Pomislek, ki pa ga klasificiranje s seboj prinaša, je poleg 

diskriminacije, tudi vprašanje ustreznosti klasifikacije in podpore, ki ji določena odločba o 

usmeritvi s seboj prinese (Razpotnik, 2011). 

Težava nastane, saj kategorialni model izpostavi določeno individualno posebno potrebo, v 

tem primeru čustveno in vedenjsko težavo, ter opredeli pomoč glede na pomanjkljivost, oviro 

ali težavo posameznika, kar ne predstavlja pripomočka za razumevanje poti in procesa 

nastajanja teh težav (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010).  Kljub podpori in individualiziranem 

programu, otroci ne dobijo tistega, kar dejansko potrebujejo – torej spodbudnega, 

razumevajočega in primerno strukturiranega socialnega okolja (Metljak, Kobolt in Potočnik, 

2010).  Krajnčan (2010) izpostavi predvsem neupoštevanje socialne, skupinske in okoljske 

ravni težav, ki so ključne za nastajanje in vzdrževanje le-teh. Metljak, Kobolt in Potočnik 

(2011, str. 94) pišejo, da »kategorija ne omogoča razumevanja posameznika kot celovitega 

psihosocialnega bitja v razvoju in spreminjanju. Kategorije in diagnoze ne nadomestijo 

tenkočutnega strokovnega in človeškega posluha za potrebe posameznega otroka.«  

Pri oblikovanju pomoči bi tako morali razmišljati o razvojnem kontinuumu, saj pri usmerjanju 

izpadejo iz sistema predšolski otroci. Pri predšolskih otrocih zaradi starosti in razvojnega 

vidika ne moremo govoriti o izrazitih težavah čustvovanja, vedenja in socialne interakcije 

(Kobolt in Vec, 2011).  

2.3.3. Zgodnji znaki stisk predšolskega otroka 

Za veliko večino otrok razvojne naloge pridobivanja čustvene in vedenjske samoregulacije 

potekajo nemoteno. Kljub temu pa znatno število malčkov in predšolskih otrok kaže znake 

izstopajočega vedenja, ki povzročajo zaskrbljenost staršev, vzgojiteljev in drugih skrbnikov.  

Sem spadajo predvsem otroci, katerih izstopajoče vedenje lahko ogrozi njihovo oskrbo in 
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predšolsko umestitev, moti družinsko delovanje in vpliva na njihov razvoj socialo-čustvenih 

in drugih razvojnih področij (New Freedom Commission on Mental Health, 2003; v Shonkoff 

& Phillips, 2000; v Powell, Dunlap in Fox, 2006).  

Zgodnji znaki  nastajanja težav so v predšolskem obdobju težko ali pa sploh niso prepoznavni 

(Škoflek, 2000). Pomembno se je zavedati, da se vzroki otrokovega motečega vedenja lahko 

izražajo zaradi otrokovih razvojnih potreb (trma, eksperimentiranje, učenje) ali pa so dejansko 

zgodnji pokazatelji otrokovega obrambnega vedenja in njegovih notranjih stisk. Vzroke je 

potrebno iskati v določenem otrokovem vedenju, ki ga je mogoče spoznavati v neposrednem 

sodelovanju med starši in otroki, pa tudi v odnosih staršev do vzgoje oziroma vrtca  (Škoflek, 

2000).  

Škoflek (1993, str. 22) navaja različne možne vedenjske posebnosti predšolskih otrok, med 

katerimi so: 

a) otroci, ki so velikokrat razdražljivi, agresivni in fizično ogrožajoči;  

b) otroci, ki se pogosto upirajo redu, neprestano nagajajo drugim otrokom;  

c) otroci, ki niso samostojni, zelo plašni otroci;  

d) otroci, ki ne iščejo stikov, se pogosto izogibajo vrstnikov;  

e) otroci, ki imajo opazne psihosomatske motnje. 

 

Glede na razvojni vidik nastajanja pojavnosti v določenem starostnem obdobju pa Škoflek 

(2000, str. 45) navaja, da naj bi se pri otroku pojavljale naslednje oblike: 

a) 1. leto starosti: jok, težave hranjenja, težave spanja, trebušni krči; 

b) od 2. do 4. leta: zadrževanje diha, težave pri navajanju na držnost, težave pri 

vključevanju v družbo, grizenje nohtov in poudarjen egoizem; 

c) od 4. do 7. leta: enureza, nočne more, povečana agresivnost, sesanje palca, grizenje 

nohtov in poudarjeni ego motivi.  

 

»Na splošno so za otroke in mladostnike z motnjami vedenja pogosto značilne nizka in 

nezadovoljujoča samopodoba, nizka raven samospoštovanja in samozaupanja, impulzivnost, 

ekstravertiranost, nizka frustracijska toleranca, slabše sposobnosti za obvladovanje čustev, 

slabša socialna zrelost in podobno« (Svetin Jakopič, 2005, str. 395).  

Razvidno je, da gre za paleto zelo različnih značilnosti in odzivov, katerih ustreznost je 

najpogosteje določena glede na kulturno sprejemljivost. Vsem vedenjem pa je skupno ovirano 

izpolnjevanje zahtev znotraj specifičnega vzgojno-izobraževalnega ali drugega družbenega 

okvira (Razpotnik, 2011). Pomembno je poudariti, da se vsi zgoraj navedeni znaki ne 

razvijejo v vedenjske in čustvene motnje, temveč se to lahko zgodi le v določenih okoliščinah 

(Škoflek, 2000). Večina avtorjev ob nizanju značilnosti poudarja, da morajo biti vedenja 

kontinuirana in se morajo pojavljati na več področjih otrokovega delovanja, da lahko 

govorimo o kategoriji težav oziroma celo motenj (Razpotnik, 2011).  
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V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) piše, da kot vsi drugi otroci, tudi otroci z 

vedenjskimi težavami pred usmeritvijo potrebujejo ustrezno podporo in pomoč. Pravočasna 

strokovna pomoč učiteljev in drugih strokovnih delavcev bi lahko odpravila njihove težave in 

usmeritev (v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami) morda ne bi bila potrebna. 

Lah (2009) navaja, da zgodnja obravnava zakonsko še ni urejena, zato otroci v tem času 

pogosto niso deležni vseh potrebnih obravnav in spodbud. Powell, Dunlap in Fox (2006) 

pravijo, da lahko nekateri otroci, ki v predšolskem obdobju kažejo znake izstopajočega 

vedenja, ob ustrezni vzpodbudi in podpori okolja le tega prerastejo, medtem ko se pri drugih 

otrocih vedenje nadaljuje ali celo okrepi. Z vstopom v šolo tovrstno vedenje najpogosteje vodi 

do šolskega neuspeha in družbene neprilagodljivosti.  

2.4. Soočanje in zmanjševanje stisk predšolskih otrok  

Shomkoff in Phillips (2000, v Globačnik, 2012) pišeta, da prvih pet let življenja ne moremo 

primerjati z nobenim kasnejšim obdobjem v našem življenju. Zgodnje izkušnje vplivajo na 

hitrejše učenje in usvajanje govora in jezika, razvijajo zdrav odnos do vrstnikov in odraslih ter 

oblikujejo pomembne čutne sposobnosti. 

Poljšak Škraban (2011) pravi, da veliko avtorjev poudarja pomen pravočasnega spoprijemanja 

z motečim vedenjem. Za učinkovito spoprijemanje z motečim vedenjem je potrebno 

oblikovati kriterije kontinuuma čustvenih, vedenjskih in socialnih težav ter skladno s 

potrebami otroka kontekstualno načrtovati fleksibilne oblike pomoči. Med avtorji je tudi 

Bečaj (2003), ki pravi, da so možnosti za učinkovito odpravljanje vedenjskih in čustvenih 

motenj okrnjene, zato bi bilo potrebno, da je poudarek na zgodnjem odkrivanju ogroženih 

otrok ter preventivi.  

2.4.1. Pomen preventive  

Danes je vsepovsod močno prisoten trend preventivnega delovanja, tudi v zgodnjem obdobju, 

ko otrok navzven še ne kaže nobenih težav, v njegovem primarnem življenjskem okolju pa je 

mogoče opaziti različne rizične dejavnike njegovega razvoja in se nanje tudi ustrezno odzivati 

(Škoflek, 2000). 

»Sam pojem preventiva izhaja iz latinske besede, ki pomeni priti pred. Pomeni biti previden 

pred neko nevarnostjo ali škodo, izogniti se nevarnosti s pravočasnimi aktivnostmi, preprečiti 

napovedljive probleme.« (Kašnik Janet idr., 2009, str. 5). Predstavlja vsako aktivnost, katere 

namen je preprečevanje ali zmanjševanje tistih oblik vedenja, ki so povezana z negotovostjo, 

težavami, konflikti, nevarnostjo in z vsem tem, kar ni zaželeno (Krajnčan, 2008, po Schilling, 

1995). Prevencija je tako neke vrste preprečevanje, da bi se težave sploh pojavile. Krajnčan 

(2008, str. 121) pravi: »Težave je potrebno rešiti, odnose izboljšati in otrokom ter 

mladostnikom vzpodbujati razvoj, jih podpirati, ne pa biti v drži gasilcev, ki reagirajo, ko je 

otrok že oškodovan. Tako lahko rečemo, da je prevencija pravočasna intervencija ali pa prava 

reakcija ob pravem času.« Uspešna preventiva pa je po mnenju Kašnik Janet idr. (2009) 

skupek procesov in aktivnosti, ki se skladajo z moralnimi načeli, vrednotami in cilji, s 

spoznanji, dokazi in razumevanjem časa ter okolja, v katerem delamo in živimo.  
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Škoflek je leta 1993 s svojim prispevkom o rizičnih dejavnikih prišel do sklepa, da je 

preventivno delovanje v vrtcu ključno pri razvoju stisk. Navedel je, da je pomembno, da 

vzgojiteljice v vrtcih izobrazimo, da bodo znale pravočasno in strokovno kompetentno 

odkrivati razvoj stisk, se strokovno ustrezno odzivati na to problematiko in razvijale zavest, 

da je predšolsko obdobje še pravi čas, ko lahko s preventivo pomagamo otrokom, da ne bo 

prihajalo do hujših stisk.  

Tudi Vec (2011) pravi, da lahko glede motečega vedenja največ naredimo preden se to sploh 

pojavi. Ko do motečega vedenja pride, so naše možnosti delovanja precej omejene in 

večinoma usmerjene v zmanjševanje negativnih posledic in preprečevanju nadaljnje 

ogroženosti. Kadar delujemo v umirjeni klimi in naše izhodišče temelji na dobrih odnosih, bo 

naše delovanje bolj učinkovito. S tem ne bo usmerjeno samo v zmanjševanje motečega 

vedenja, temveč bo prinašalo pozitivne učinke tudi na druga področja.  

Cilj preventive je tako preprečiti, da izstopajoče vedenje sploh nastopi in otroku ponuditi 

dovolj virov podpore v pozitivnih oblikah vedenja (Krajnčan, 2008, str. 122).  

Fox in drugi (2003; v Hemmeter, Ostrosky, & Fox, 2006) ločijo tri preventivna področja 

delovanja:  

Primarno preventivno delovanje 

Primarno preventivno delovanje je usmerjeno na vrtec kot celoto, kot podporni sistem otroku 

(pridobljeno 8. 6. 2016, s www.pbis.com). 

Pšunder (2004) mednje uvršča vzpostavljanje pozitivne, sproščene in spodbudne razredne 

klime, ki temelji na pozitivnih odnosih. Kranjčan (2008) pravi, da je pozornost usmerjena 

predvsem v oblike podpore v vrtcih, kjer vrtci podpirajo osvajanje in uporabo strokovno 

vodenih metod. Postopki zadovoljevanja kriterijev pa pripomorejo k ozaveščanju in 

nagrajevanju učencev, ki sledijo osnovnemu zadovoljevanju teh kriterijev.  

Fox, Carta, Strain, Dunlap in Hemmeter (2009) pišejo, da je stopnja primarnega 

preventivnega delovanja sestavljena iz dveh delov. Prvi del poudarja pomen zagotavljanja 

spodbudnih, razumevajočih in odzivnih odnosov vzgojitelja do otroka. Drug del pa poudarja 

vzpostavljanje sodelovanja med starši in dobre odnose med vrstniki v skupini. V zgodnjih 

letih je otrok popolnoma odvisen od odnosov do staršev, vzgojiteljev, drugih strokovnih 

delavce in nenazadnje tudi vrstnikov. Mreža številnih odnosov otroku omogoča pozitiven 

socialno čustven razvoj in predstavlja možnost za vzpostavljanje močnih pozitivnih odnosov z 

odraslimi in vrstniki.  

Sekundarno preventivno delovanje 

Sekundarno preventivno delovanje je usmerjeno na posamezno skupino v vrtcu, kot podporni 

sistem otroku (pridobljeno 8. 6. 2016, s www.pbis.com). 

Krajnčan (2008) jo opredeljuje kot dajanje intenzivne in ciljne intervencije za podporo 

otrokom, ki se ne odzovejo na napore na nivoju primarne intervencije. Intervencije so 
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intenzivnejše, saj je en del otrok v nevarnosti, da se pojavijo resnejše vedenjske težave, pri 

katerih otroci potrebujejo več opore. Pšunder (2004) pojasnjuje, da gre v tem področju 

delovanja predvsem za uspešno izvajanje dejavnost v vrtcu z izbiro in uporabo ustreznih 

metod, ki kar najbolj vključujejo in motivirajo otroke, tako da upoštevajo njihove psihološke 

in učne potrebe.  

Fox, Carta, Strain, Dunlap in Hemmeter (2009) pravijo, da sekundarno preventivno delovanje 

vsebuje dajanje jasnih, razločnih navodil pri podpori otrokom, ki se zaradi svojih stisk 

odzivajo izstopajoče. V zgodnjem otroštvu vsi otroci potrebujejo smernice in navodila 

odraslih, da se naučijo, kako ustrezno izraziti svoja čustva, se sodelovalno igrati z vrstniki in 

uporabljati strategije za učinkovito razreševanje težav. Pričakovati je, da bodo nekateri otroci 

potrebovali še bolj sistematična in usmerjena navodila za učenje socialnih kompetenc.  

Terciarno preventivno delovanje 

Terciarno preventivno delovanje je usmerjeno na posameznika (pridobljeno 8. 6. 2016, s 

www.pbis.com). Delovanja se poslužujemo, kadar otrok izstopajočega vedenja ne zmanjšuje 

in kadar primarno in sekundarno preventivno delovanje ni učinkovito (Fox, Carta, Strain, 

Dunlap in Hemmeter, 2009).  

Terciarna preventiva je osredotočena na intenzivne in ciljne intervencije, za podporo tistim 

otrokom, ki pogosteje izražajo stiske, ki ovirajo otrokovo zadovoljevanje potreb. Otrok s 

svojim funkcioniranjem pogosto sam ni kos tem težavam (Krajnčan, 2008).  

Pomembno je poudariti, da je terciarna preventiva najuspešnejša takrat, ko obstajata tudi 

primarno in sekundarno preventivno delovanje. Zavedati se moramo, da je podporo potrebno 

prilagoditi potrebam otrok in okoliščinam. Pomembno je, da vključimo celosten pristop 

razumevanja in reagiranja na vedenje (Krajnčan, 2008).  

Elsner (2007; v Krajnčan, 2008) pravi, da je cilj tretje prevencije zmanjšati problem 

izstopajočega vedenja in povečati otrokove možnosti prilagajanja ter možnosti za zvišanje 

kvalitete življenja. V zaključnem poročilo o Zgodnji obravnavi (2005) pa je zapisano, da ima 

terciarna preventiva za cilj zmanjšati zaplete, povezane z ugotovljenim problemom ali 

stanjem, z namenom, da se omeji ali zmanjša učinke motnje, in sicer z ukrepanjem v času, ko 

so le-ti že prisotni. 

V okviru terciarnega preventivnega delovanja se za otroka pripravi načrt intenzivne 

individualne zgodnje obravnave, ki ga izvršujejo vsi strokovni delavci in je usmerjen na 

vsakodnevne aktivnosti v vrtcu (Fox, Carta, Strain, Dunlap in Hemmeter, 2009). 

2.5. Strategije in smernice preventivnega delovanja  

Otroci se v današnji družbi soočajo s številnimi nepredvidljivimi izzivi, zato je še toliko bolj 

pomembno, da jih naučimo socialnih, čustvenih, kognitivnih in vedenjskih spretnosti, ki jim 

bodo omogočale, da se bodo lažje soočali s težavami, ki ob neustreznih odzivih lahko vodijo v 

negativne izide (Merrell in Gueldner, 2010).  
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Pomembno je poudariti, da ni dobrih ali slabih metod in pristopov, ampak, kot pravi Schilling 

(1995, v Krajnčan 2008), so samo bolj ali manj angažirani izvajalci, za katere je potrebno 

priskrbeti dovolj znanj in možnih izbir, da se lahko odločajo za tisto, ki jim je najbližje v 

povezavi z otrokovo individualno specifičnostjo.  Kobolt (2010, str.13) dodaja, da ne moremo 

govoriti o otroku na sploh, zato prav tako ne moremo govoriti o vsesplošnih učinkovitih 

strategijah. Govorimo pa lahko o posameznem otroku, ki živi v nekem družbenem okvirju, v 

konkretni družini in v konkretnem okolju, kjer ga zaznamujejo ter oblikujejo različne, le 

njemu lastne izkušnje. Vsakemu otroku se je potrebno občutljivo približati, da ga lahko 

razumemo. Razvidno je, da ima tako vsak posameznik, tudi vsi tisti za katere pravimo, da 

imajo posebne potrebe ali pa jih poskušamo opredeliti kot osebo, ki se težje prilagaja 

pričakovanjem in zahtevam okolja, enake potrebe, želje, pričakovanja in probleme kakor vsi 

mi, kot nekateri med nami in tudi takšne, ki jih ima samo on sam. 

Obstaja precej različnih naborov strategij in modelov za načrtovanje preventivne podpore. 

Sama sem za osnovo vzela Model za spodbujanje socialnih kompetenc otroka in obravnavo 

izstopajočega vedenja avtorjev Fox, Dunlap, Hemmeter, Joseph in Strain (2003), saj kot 

pravijo avtorji, model spodbuja socialno-čusteveni razvoj, zagotavlja podporo ustreznemu 

vedenju in zmanjšuje izstopajoče vedenje. 

Tabela 3 prikazuje hierarhičen prikaz ravni podpore, ki spodbuja otrokovo socialno-čustveni 

razvoj doma in v vrtcu. Model je zasnovan na podlagi modela za javno zdravje, ki vključuje 

tri stopnje strategij in je bil nedavno prenesen na podporni model otrok s čustvenimi težavami 

v šoli (Powell, Dunlap in Fox, 2006). Vključuje štiri stopnje postopka za obravnavo potreb 

vseh otrok, tudi tistih, katerih vedenje je za okolico izstopajoče (Fox, Dunlap, Hemmeter, 

Joseph in Strain, 2003). 

4. Intenzivna individualna obravnava. Otroci z vedenjskimi in 

čustvenimi težavami. 

3. Učenje strategij socialno čustvenih spretnosti.  Otroci, ki so izpostavljeni 

faktorjem tveganja.  

2. Strategije preprečevanja neželenega vedenja. Vsi otroci. 

1. Grajenje pozitivnih odnosov med vzgojitelji, otroki in 

starši. 

Tabela 3: Model za izvajanje socialno čustvenega opismenjevanja otrok (Fox, Dunlap, 

Hemmeter, Joseph in Strain, 2003). 

Razvidno  je, da sta prvi dve oziroma prve tri stopnje preventivnega modela usmerjene na vse 

otroke oziroma na skupino otrok. Pomembno je imeti v mislih, da posameznik ne more 

delovati brez skupine, tako kot se tudi skupina odziva na posameznikove potrebe in 

značilnosti.  En brez drugega oziroma brez medsebojne izmenjave ne moreta delovati 

(Žnidaršič, 2004).  Zato je ključno poudariti, da ob preventivni podpori otrokom oziroma ob 

že prepoznanih stiskah ne zajamemo v obravnavo posameznika, temveč tudi skupino. Metoda 

je zastavljena na način, da obravnavamo vsakega posameznika v okviru cele skupine, delamo 



 

 

20 

 

z njim in ne zanj. Metljak, Kobolt in Potočnik (2010) zagovarjajo podporo v sami skupini in 

dodajajo, da bi bilo potrebno v vrtcu ustvariti tako okolje, ki otroka ne izključuje iz skupine v 

individualno obravnavo, kakršna je največkrat dosedanja praksa, temveč okolje, ki deluje na 

ravni skupine in vključujoče klime, in ne nazadnje okolje, ki ponuja dovolj priložnosti za 

nove izkušnje. Le zanesljiva oseba, občutek pripadnosti in nove izkušnje imajo moč prekriti 

številne negativne doživljaje, ki so spremljale razvoj otrok s stiskami. 

Žnidaršič (2004) pravi, da delo s skupino poteka po posebej načrtovanem programu, z 

določenimi cilji, ki pomagajo k socialno ustreznejšemu delovanju celotne skupine, k boljšemu 

vključevanju posameznikov, s tem, da imajo otroci priložnost uresničit svoje zamisli o 

reševanju težav, da s svojimi predlogi pomagajo razreševati notranje konflikte, predlagajo 

pomoč posamezniku. Miller (2000) dodaja, da ima skupinski čas, ko vzgojiteljica usmeri 

pozornost na celo skupino, pri delu posebne prednosti. V prvi vrsti se pri otrocih razvija 

pomemben občutek pripadnosti skupini. Poleg tega se v tem času lahko v skupini izpostavijo 

nekatere občutljive teme na nevtralen način, tako da otroci spoznajo, da niso edini, ki 

doživljajo določene težave in izkušnje. Prav tako je lahko skupinski čas dragocen za reševanje 

skupnih problemov. Vzgojiteljica lahko problem izpostavi in išče rešitve skupaj s preostalimi 

otroci. 

2.5.1. Grajenje pozitivnih odnosov med vzgojitelji, otroki in starši 

Temelj za uspešen zgodnje izobraževalni program je podporen, pozitiven odnos med 

vzgojiteljico in otrokom, kot seveda tudi med starši in drugimi strokovnimi delavci. Dobri 

odnosi so ključni za učinkovito poučevanje in usmeritve na socialnem, čustvenem in 

vedenjskem razvoju (Fox, Dunlap, Hemmeter, Joseph in Strain, 2003). 

Iz tabele 3 je razvidno, da je pozitiven odnos med vzgojitelji, otroki in starši temelj modela za 

izvajanje socialno čustvenega opismenjevanja otrok. V zgodnjem otroštvu so otroci obdani z 

mrežo odnosov med starši, vzgojitelji, drugi pomembni odrasli v njihovem življenju in 

vrstniki. Dobri odnosi med zgoraj naštetimi ustvarjajo prostor za zdravo socialno in čustveno 

rast (Powell, Dunlap in Fox, 2006). Pozitiven odnos med odraslim in otrokom, ki je zgrajen 

na zaupanju, razumevanju in pozornosti, bo spodbudil otrokovo sodelovanje in motivacijo pri 

delu. Huffman in drugi (2000, v Joseph in Strain, 2004) so ugotovili, da so pozitivne izkušnje 

v vrtcu in topli, odprti odnosi z vzgojiteljem ali drugim pedagoškimi delavci pomembni 

varovalni dejavniki za otroke.   

Pomembno je poudariti, da imajo odrasli, ki imajo pozitiven odnos z otrokom, večji vpliv na 

njegovo vedenje. Otroci jih namreč bolj pozorno poslušajo in spontano iščejo načine za 

pridobivanje njihove pozornosti. Otroci v takšnem okolju zgradijo pozitivno samopodobo, 

zaupanje in občutek varnosti, kar prispeva k zmanjševanju motečega vedenja oziroma se 

moteče vedenje sploh ne pojavlja (Jurišić in Kodirč, 2014).  Joseph in Strain (2004) dodajata, 

da morajo odrasli v izgradnjo pozitivnih odnosov vložiti veliko časa in pozornosti. Varovalni 

dejavniki, ki jih spodbujamo med vzpostavljanjem odnosa imajo pomembno vlogo pri 

zmanjševanju izstopajočega vedenja.  
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Pozitivni odnosi med vzgojiteljem in otrokom so pomembni za (Joseph in Strain, 2004): 

- pozitivno vplivajo na otrokov čustven, kognitivni in socialni razvoj, 

- pripomorejo k otrokovem razvoju pozitivnih odnosov z drugimi odraslimi in vrstniki, 

- pomagajo pri zmanjševanju pogostosti vedenjskih težav (npr. nenadzorovani izbruhi 

jeze), 

- pomagajo otrokom zgraditi pozitivno samopodobo, 

- lahko pripomorejo k večjemu sodelovanju otroka. 

Opazimo pa lahko, da je z nekaterimi otroci veliko lažje vzpostaviti pozitiven odnos kot z 

drugimi. Otroci, s katerimi je najtežje vzpostaviti tovrsten odnos, ga običajno najbolj 

potrebujejo. Običajno ti otroci potrebujejo še več vzpodbude in pozornosti (Joseph in Strain, 

2004).  

V tabeli 4 so navedeni primeri, s katerimi si lahko pomagamo pri vzpostavitvi pozitivnih 

odnosov (prirejeno po: Joseph, Strain in Fox, 2004; Joseph in Strain, 2004; Jurišić in Kodrič, 

2014) 

STRATEGIJE SPOZNAVANJA OTROKA STRATEGIJE KREPITVE POZITIVNEGA 

ODNOSA Z OTROKOM 

Staršem posredujemo vprašalnik o otroku, 

njegovih interesih, zanimanjih, priljubljenih 

igračah, dejavnostih. 

Ob prihodu otroka v vrtec ga pozdravimo in 

nagovorimo po imenu.  

Sledimo otrokovemu zanimanju in se med 

malico z njim pogovarjamo.  

Poudarimo otrokovo prizadevanje z opazno 

pohvalo, posredujemo pozitivno pohvalo 

staršem (ob prisotnosti otroka). 

Obiščemo otrokovo družino na domu. Pohvalimo in spodbujamo otroka. 

Poslušamo otrokove ideje in zgodbe. Imenujmo »zvezdo tedna«, ki lahko od doma 

prinese posebne stvari in jih deli z otroki 

med igro v krogu. 

Spodbudimo otroka, da prinese  družinske 

fotografije in mu damo priložnost, da jih 

pokaže svojim vrstnikom. 

Po »težavnem dnevu« rečemo otroku: »Žal 

mi je, da sva imela tak dan. Gotovo bo jutri 

bolje.« 

Raziščimo katera je otrokova najljubša 

knjiga in jo preberimo celi skupini. 

Sedimo zraven otroka na avtobusu.  

Organiziramo dneve za delitev stvari. Z otrokom imamo skrivnosten pozdrav, ki ga 

uporabimo kot spodbudo.  

Naredimo knjige »vse o meni« in jih 

predstavimo v skupini. 

Povejmo otroku, da smo ga pogrešali v času, 

ko je bil odsoten. 
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Naučimo se nekaj fraz v otrokovem 

maternem jeziku (če se jezik razlikuje od 

jezika skupine).  

Objamemo ga, mu pokažemo dvignjen palec, 

damo petko, ko mu nekaj uspe. 

Omogočimo otroku, da prinese posnetek 

priljubljene glasbe, risanke, filma in to 

predvajamo v skupini. 

Otroka držimo za roko, ko gremo na sprehod, 

do jedilnice. 

Omogočimo otroku, da izbere igre in gibalne 

vaje ter jih izvajamo v skupini. 

Poslušamo otroka in ga vzpodbujamo, da 

tudi on posluša druge. 

 Pri interakciji z otrokom se spustimo na 

njegovo višino. 

 Spoštujmo otrokove individualne potrebe in 

interakcijske vzorce. 

Tabela 4: Strategije za spoznavanje otroka in krepitev odnosa. 

Rapuš Pavel (2011) pravi, da otroci potrebujejo primerne odzive odraslih, tako staršev, kot 

tudi vzgojiteljev. Primerni odzivi namreč blažijo in preprečujejo razvoj agresivnega vedenja, 

podpirajo razvoj emocionalnih in socialnih spretnosti. Poseben pomen pri tem pa ima 

sodelovalen odnos in participacija otroka in staršev. Kobolt in Rapuš Pavel (2006) dodajata, 

da sodelovalni pristop omogoča spoštovanje pravic posameznikov, da lahko izražajo svoje 

mnenje, omogočajo dogovarjanje, aktivacijo in motivacijo posameznikov in s tem prispeva k 

večji soodgovornosti za razreševanje problemskih situacij.  

2.5.2. Strategije preprečevanja neželenega vedenja 

V kategorijo primarnih preventivnih strategij preprečevanja neželenega in krepitev 

pozitivnega vedenja prištevamo ureditev prostora, poučevanje o vsakodnevnih opravilih, 

pričakovanem vedenju, pravilih, urnikih in pripomočkih. Vsa ta področja pomembno 

soustvarjajo podporno vzdušje in vplivajo na vrste interakcij, ki se pojavljajo med otroki 

(Joseph, Strain in Fox, 2004; Jurišić in Kodrič, 2014).  

Klima in ureditev prostora   

Logar (2011) pravi, da je za zagotovitev najbolj optimalnih pogojev za otrokov razvoj najprej 

pomembna institucionalna klima, ki jo pogojuje mnogo dejavnikov. Odvisna je predvsem od 

vseh zaposlenih in od vsakega posebej. Bečaj (1997) pravi, da je pomembno, da vsi zaposleni 

vedo, kaj hoče ustanova doseči in si prizadevajo za uresničitev. Logar (2011) navaja, da je 

poleg tega pomembna še splošna kulturna raven, vloga, ki jo pripisujemo izobrazbi, 

organizacija dela in še mnogo drugih dejavnikov. Pomembno je poudariti, da klima ni nekaj 

nespremenljivega, vendar pa spreminjanje terja veliko časa, pripravljenosti in energije vseh 

zaposlenih.  
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V Kurikulumu za vrtce (2015) je zapisano, da sta organizacija časa in prostora pomembna 

elementa, v sklopu katerih se uveljavljajo načela organizacije zdravega, varnega in prijetnega 

prostora, zagotavljanje zasebnosti in intimnosti ter fleksibilnosti in stimulativnosti prostora.  

Jašovič, (2013) piše, da vzgojitelj že pri postavitvi kotičkov in izbiri igrač narekuje dinamiko 

skupine oziroma dinamiko interakcij in komunikacij v skupini. Joseph, Strain in Fox (2004) 

pravijo, da spodbudno fizično okolje vključuje ločene kotičke, ki so dobro opremljeni z 

različnimi pripomočki. Prostor mora biti zasnovati tako, da spodbuja pozitivne interakcije s 

posamezniki, zagotavlja udobje in hkrati otrokom omogoči, da se umaknejo v bolj zaprt, 

miren del, ko potrebujejo čas zase.  

Dnevna rutina 

Miller (2000) piše, da je za občutek otrokove varnosti nujno potrebno, da v vrtcu sledijo redni 

rutini. Rutina jih pomirja, saj otrok natančno ve, kaj sledi in kaj lahko pričakuje. Dodaja, da 

naj dnevna rutina vključuje stalne, ponavljajoče dogodke, kot so čas prihoda, vsakdanji 

pozdrav, čas za pogovor, prosto igro, pospravljanje, malico, igro na prostem, kosilo, počitek 

in odhod domov. Enake stvari pa naj se vsak dan dogajajo ob istem času.  

Benedict, Horner in Squires (2007) in Miller (2000) navajajo nekaj predlogov za vzdrževanje 

stalne rutine:  

PRIPOMOČKI V SKUPINI OPIS 

Urnik dejavnosti skupine. Urnik naj bo v višini otrokovih oči, da bo viden vsem 

otrokom. Na njem naj bo s slikami in besedilom prikazano 

zaporedje dnevnih dejavnosti. Posebno priljubljeni so 

urniki, ki jih lahko spreminjamo (sličice pritrjujemo na 

urnik z magnetom ali ježkom). Zraven lahko uporabimo 

fotografije otrok, ki so vključeni v različne dnevne 

aktivnosti.  

Pogovor o spremembah. Pomembno je, da otroke v prvi vrsti spodbujamo, da si 

skupaj z nami ogledajo plakat. V primeru, da načrtujemo 

spremembo urnika, je pomembno, da se z otroki o 

spremembi pogovorimo in jo na urniku posebej označimo.   

Signal za spremembo 

dejavnosti. 

Vzgojiteljica za spremembo dejavnosti uporabi signal, ki 

je lahko zvočen (pozvoni z zvončkom, zapoje pesem), 

fizični (položi dlan na čelo), vizualni (nenadoma ugasne 

luči) ali prikazani s kretnjo (pokaže na sliko). Signali 

spremljajo besedno navodilo sočasno ali najkasneje z 10 

sekundnim zamikom.  

Opozorilo pred spremembo 

dejavnosti. 

Vzgojiteljica jasno opozori otroke, da se bo trenutna 

aktivnost kmalu prekinila (primer: še štiri minute, kmalu 

bo čas za pospravljanje). 

Tabela 5: Strategije in načini za vzdrževanje stalne rutine. 
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Stabilna pravila 

Pomemben del rutine pa predstavljajo tudi stabilna pravila. Miller (2000) pravi, da stabilna 

pravila še posebej potrebujejo otroci, ki doživljajo različne stiske in krize. Pravila jih namreč 

pomirjajo, saj otrokom dajejo občutek, da je njihovo okolje stabilno in varno.  

Pravi (prav tam), da je pomembno, da otroci sodelujejo pri oblikovanju pravil, pravila večkrat 

ponavljamo in obnavljamo skupaj z otroki, pravila naj bodo stalna in dosledno upoštevana. Na 

ta način si jih bodo otroci hitreje zapomnili in bolj dosledno upoštevali. V primeru, da 

precenimo, da bi bilo dobro nekatero pravilo spremeniti, se o tem prav tako pogovorite z 

otroki in skupaj z njimi preoblikujte pravilo.  

Benedict, Horner in Squires (2007) navajajo nekaj predlogov in strategij za podporo 

pozitivnega vedenja v skupini: 

PRIPOMOČKI V SKUPINI OPIS 

Plakat s pravili, ki vključuje od 

tri do pet pozitivno oblikovanih 

pravil. 

Vsem viden plakat naj bo obešen na steni. Plakat naj 

vključuje od tri do pet pozitivno oblikovanih pravil, ki so 

prikazana s slikami in besedilom.  

Plakat s prikazom pričakovanih 

pozitivnih vedenj v vsakdanjih 

dejavnostih. 

Plakat prikazuje slikovne in besedne opise želenega 

vedenja v vsakdanjih dejavnostih. Nekatera pričakovana 

pravila se pojavljajo v več dejavnostih (primer: roke ob 

telesu). 

Opomnik o pričakovanem 

pozitivnem vedenju. 

Vsaj ena vzgojiteljica opomni učence (vsaj enega) o 

pričakovanem pozitivnem vedenju z namenom, da ne bo 

prišlo do neželenih vedenj (primer: opomni učence, da po 

hodniku hodimo eden za drugim v vrsti; z namenom 

preprečevanja, da bodo otroci po hodniku tekli).  

Sistem nagrajevanja krepitve 

pričakovanega pozitivnega 

vedenja. 

Vzgojitelj krepi otrokovo želeno vedenje z uporabo 

sistematičnih metod, poleg že izrečenih besednih 

spodbud. Vzgojiteljica lahko otrokom po umivanju rok na 

roko da malo kreme in njegovo vedenje podkrepi tudi s 

pohvalo. Vzgojiteljice lahko otrokom ponudijo tudi 

možnost izbire nagrajevalnih kartic (ko otrok pomaga 

drugemu otroku, dobi kartico), največ zbranih kartic na 

koncu tedna prinese posebno ugodnost (primer: možnost 

izbire igre/pravljice). Prav tako lahko krepimo 

pričakovano vedenje tudi s sistematično verbalno 

pohvalo, kadar jo uporabimo dosledno in jo je otrok vesel.   

Tabela 6: Strategije in načini za vzpostavljanje in krepitev stabilnih pravil. 
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Spodbujanje pozitivnih socialnih spretnosti 

S spodbujanjem otroke usmerjamo, da na najboljši možni način opravijo tisto, kar zmorejo. 

Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) ločita različna sredstva spodbujanja, kamor prištevata 

pohvale, nagrade, obljube in različne vsebine spodbujanja, kot sta samostojnost in zaželeno 

vedenje.  

Miller (2000) pravi, da ustrezni odzivi na stresno situacijo otrokom predstavljajo velik izziv. S 

pohvalo vedenja nedvomno krepimo želeno vedenje. Kadar pa pohvalimo otroka, pa krepimo 

otrokovo samospoštovanje in pokažemo otroku, da ga sprejemamo in spoštujemo takšnega, 

kakršen je.  

Razmerje med pozitivnimi in 

negativnimi izjavami naj bo 4 

proti 1.  

Pozitivne izjave so izjave, ki so namenjene enemu otroku 

ali skupini in zajemajo pohvalo ali odobravanje (primer: 

všeč mi je, ko pomagaš pri pospravljanju stvari; hvala, ker 

si odnesel risbico v svoj predal). Prav tako pozitivne 

izjave vključujejo tudi nespecifične pohvale, kot so hvala, 

to je bilo zelo prijazno, dobro si opravil. Negativne izjave 

pa vsebujejo izkazano neodobravanje in nestrinjanje, 

kazen in stremijo k popravku vedenja.  

Specifične verbalne pohvale. Pomembno je, da vzgojiteljica otroku takoj za 

pričakovanim vedenjem izreče specifično verbalno 

pohvalo (primer: všeč mi je bilo, kako si mi povedala, da 

si žalostna). Nespecifične pohvale kot so »bravo« niso 

vključene. Ocvirk (2008) piše, da če otrok ne začuti naše 

podpore in spodbud, bo kmalu postal malodušen in se ne 

bo več trudil.  

Tabela 7: Tehnike in strategije za spodbujanje pozitivnih socialnih spretnosti. 

2.5.3. Strategije  spodbujanja socialno čustvenega učenja 

Veliko otrok potrebuje dodatna navodila za uspešen razvoj čustvene pismenosti, nadzor nad 

impulzivnostjo in jezo, medosebne strategije za razreševanje težav in spretnosti sklepanja 

prijateljstev.  

Čustvena pismenost 

Milivojevčić (2009) pravi, da je za človeka izjemno pomemben odnos do lastnega doživljanja, 

zato mora poznati pojme, s katerimi to doživljanje poimenuje, opisuje in razlikuje. Ko je 

posameznik sposoben poimenovati svoja doživljanja, se začne njegova čustvena pismenost.  

Vzgojitelji morajo v vrtcu otrokom pomagati razviti sposobnost doživljanja, izražanja in 

poimenovanje čustev. Otrokom je treba ponuditi čim več priložnosti za občutenje in 
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izživljanje čustev. Vedeti morajo, da jih imamo radi in jih bomo sprejemali z vsemi čustvi 

(Kašnik Janet idr., 2009). 

Otrok v zgodnjem otroštvu čustev še ne zna poimenovati in jih ne ozavešča. Pomembno je, da 

mu odrasli pri tem nudimo oporo, saj se lahko, v primeru, da ne dobi ustrezne podpore in 

razumevanja, znajde v hudi stiski (Kašnik Janet idr., 2009). Schilling (2007) pravi, da imajo 

otroci, ki niso deležni ustreznih čustvenih odzivov, večje možnost, da bodo imeli v odnosu do 

sebe in v medsebojnih odnosih številne težave. Medtem ko so otroci, ki imajo visoko 

čustveno pismenost, bolj pripravljeni na čustvene izzive. Ob čustvenem vznemirjenju se 

hitreje in uspešneje pomirijo, njihovi čustveni odzivi pa so družbeno sprejemljivi. Miller 

(2000) dodaja, da bodo otroci, ki znajo prepoznati različna čustva, lažje spregovorili o svojih 

čustvih in morebitnih stiskah. Pomembno pa je, da otroci poznajo čim več različnih načinov 

za izražanje čustev in misli.  

Ločevanje čustev kot so jeza, žalost, frustriranost in sreča, zahtevajo opismenjevanje na tem 

področju (Fox, Dunlap, Hemmeter, Joseph in Strain, 2003). Navedeni so predlogi, ki jih lahko 

uporabljajo vzgojiteljice pri svojem delu za lažje učenje izražanja in prepoznavanja čustev.  

DEJAVNOSTI OPIS 

Povezovanje čustev na sliki z 

izgovorjenim čustvom. 

Vodja izreče čustvo in otroci ga prepoznajo na 

kartici. 

»Obrazni bingo.« Otroci poiščejo sliko s čustvom, ki se ujema s 

čustvom, ki ga je izgovoril vodja igre. 

Ubeseditev otrokovih čustev. Otrok začne povezovati izrečene besede z občutki, 

ki jih zaznava v telesu. 

Pantomima.  Otroci s pantomimo pokažejo čustva, ki jih dobijo 

po navodilu. Otroci usvajajo veščine neverbalnega 

prepoznavanja čustev. 

Knjiga o čustvih. 

Učenje prepoznavanja čustev (otroci 

spoznajo, da tudi drugi občutijo 

podobno kot oni, da v svojih čustvih 

niso sami). 

Skupaj z otroki oblikujete mapo o različnih čustvih. 

Iz revij izrežite fotografije obrazov, ki izražajo 

različna čustva. O vsaki fotografiji se nato lahko 

pogovorite (Kaj se dogaja na tej fotografiji? Zakaj je 

deček žalosten ipd.). Knjigo pustite na vidnem 

mestu, da se bodo otroci z njo igrali tudi sami. 

Čarovnica čustev. En otrok se usede na sredino igralnice, si nadene 

čarovniški klobuk in postane čarovnica čustev. 

Čarovnica čustev čara in odloča, katero čustvo naj 

otroci skušajo čimbolj nazorno prikazati. Čarovnik 

otroke dobro opazuje in za naslednika izbere otroka, 

ki je najbolj nazorno prikazal čustvo.  
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Kje se skriva strah?  

Veščine obvladovanja strahu. 

Nekaj otrok pošljemo iz prostora, tam se ogrnejo z 

rjuhami in tako predstavljajo duhove. Medtem 

pripravimo prostor in »duhce« povabimo v sobo. 

Otroci pod rjuhami poskušajo oponašati duhove na 

strašljiv način z gibi telesa, plesom in glasovi. 

Otroci, ki opazujejo, predstavijo duhca, ki jim je bil 

najbolj všeč in utemeljijo zakaj.  

Pantomima smeha. 

Otrok se s smehom uči sproščati, 

premagovati vsakodnevne ovire. 

Otroci se razdelijo v pare. Lutka otrokom razloži 

potek igre. Eden od otrok v paru izvaja smešne gibe 

telesa, drugi otrok pa ga mora natančno posnemati.  

Tabela 8: Primeri za učenje prepoznavanja in izražanja čustev (povzeto po Miller (2000), 

Fox, Dunlap, Hemmeter, Joseph in Strain (2003) in Kašnik Janet idr. (2009)).  

Posebno pozornost je potrebno nameniti jezi, ki najpogosteje v ljudeh vzbuja nelagodje. Jeza 

odrasle ponavadi najbolj vznemiri, kadar jo opazijo pri otrocih. Pomembno je, da odrasli tega 

čustva pri otrocih ne poskušamo potlačiti, ampak jim pomagamo, da se jezo pri sebi naučijo 

prepoznavati in jo izražati na sprejemljiv/primeren način. Otroci se morajo zavedati, da je 

vsak človek kdaj jezen in slabe volje. Z otrokom se moramo o čustvih pogovoriti in jih 

spodbujati, naj z besedami izrazijo, da so jezni (Miller, 2000).  

Kašnik Janet in drugi (2009) predlagajo različne tehnike, s katerimi lahko pomagamo otrokom 

najti ustrezen način za izražanje svoje jeze. Otroci morajo razumeti, da je običajno, da smo 

včasih jezni, ni pa prav, da s svojim vedenjem poškodujemo druge osebe ali predmete.  Otroci 

lahko svojo jezo umirijo na različne načine: 

Uporabimo različne 

strategije za umirjanje. 

Znano je, da fizična izčrpanost prinaša olajšanje, zato lahko 

jezo umirimo s tekom, hitro hojo, udarjanjem v boksarsko 

vrečo, stiskanje mehkega predmeta in podobno. Poleg tega 

lahko tudi preusmerimo pozornost tako, da zavrtimo glasbo, 

otroku ponudimo možnost risanja ali uporabimo sprostitvene 

tehnike (globo dihanje, vodena vizualizacija, postopno 

mišično sproščanje). 

Uporabimo komunikacijske 

veščine in spodbujamo 

otroke, da z besedami 

izrazijo svojo jezo. 

Spodbujamo jih, da uporabljajo besedno zvezo, kjer najprej 

povejo kaj občutijo, nato kdaj in zakaj (primer: Jezen sem, 

kadar.., ker...). 

Semafor. 

Aktivno reševanje težav. 

Otrokom razložimo, da lahko težavo rešijo na večstopenjski 

način.: 

 1. rdeča luč: ustavi se in se poskusi umiriti (goboko vdihi, štej 

do deset). 



 

 

28 

 

2. rumena luč: poslušaj drug drugega in razmisli o možnih 

načinih reševanja (Zakaj se tako počutiš? Kaj te je tako 

razjezilo? Kaj lahko narediš?). 

3. zelena luč: izberi idejo, ki bo zadovoljila oba ali se pogovori 

z osebo, ki ji lahko zaupaš svojo težavo.  

Kaj me jezi? 

Učiti in krepiti veščine 

prepoznavanja jeze. 

Spodbudite otroke, da skozi igro z obrazom in telesom izrazijo 

čustva (veselje, jeza, žalost, strah). Ob tem se pogovarjajte, 

kakšna situacija oziroma kakšni stiki z ljudmi nas pripeljejo v 

takšno čustveno stanje. Nato se osredotočite na jezo. Otroci 

naj narišejo risbico o tem, kaj jih jezi. Skupaj lahko izdelate 

tudi lestvico stopenj jeze (hud, razdražljiv, agresiven...). To 

lestvico lahko uporabljate v kasnejših pogovorih o jezi.  

Tabela 9: Tehnike za soočanje z jezo (povzeto po Miller (2000) in Kašnik Janet idr. (2009)).  

Priporočljivo je, da je v igralnici tudi prostor za kotiček za pomirjanje. Otrokom povemo, da 

lahko jezo obvladajo tudi tako, da se fizično umaknejo iz situacije. Omogočimo jim prostor, 

ki jim je vedno na voljo, in ki vsebuje številne pripomočke za pomiritev (Kašnik Janet idr., 

2009). Miller (2000) predlaga, da so v kotičku različni materiali in predmeti, med katerimi 

lahko otroci izberejo tistega, ki jim najbolj ustreza. Predlaga predvsem različne predmete, ki 

jih lahko otrok udari (velike blazine, mehke žoge), materiali, ki pomirjajo (voda, vlažilna 

glina, kinetični pesek, pametni plastelin), umetniški material (platno, papir, tempera, barvice; 

otrok lahko z njimi izrazi svoja čustva), zrcalo (otrok lahko opazuje izraze na svojem obrazu) 

in podobno. S tem otrokom ne zatremo čustev, ampak jim omogočimo, da se svojih čustev 

zavejo, se z njimi soočijo in spoprimejo na konstruktiven način, brez posredovanja odrasle 

osebe.  

Razvijanje socialne kompetentnosti 

Človek je socialno bitje, zato teži k interakciji z drugimi ljudmi. Za uspešno vključitev 

posameznika v določen socialni prostor je pomembno socialno učenje. Socialno učenje je 

razvijanje in krepitev socialnih veščin, ki jih posameznik razvije pri sebi, kažejo pa se v 

odnosih z drugimi (Kašnik Janet idr., 2009). Veliko se je s socialnim učenjem ukvarjal 

Bandura (1967, 1979, v Bečaj, 1997, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010), ki socialno učenje 

razume kot aktiven, kognitivno usmerjan proces predelave človekovih izkušenj. Batistič 

Zorec (2008) pravi, da si socialne izkušnje otrok pridobiva v vsakodnevnih aktivnostih, ki jih 

izbira in načrtuje sam, ter tistih, ki jih izbira vzgojiteljica, a mu omogočajo izbiro in 

individualno izražanje. Kobolt in Pelc Zupančič (2010) pa dodajata, da se ljudje primarno res 

učimo iz izkušenj, kljub temu, pa ne smemo pozabiti tudi na modelno učenje, ki temelji na 

osnovi opazovanja.  

Socialne kompetence so spremenljivke učinkovitih ravnanj v socialnih situacijah, ki so 

sestavljeni iz socialne kognicije, zavzemanje perspektive drugega in organizacija mentalnih 
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skriptov različnih socialnih situacij oziroma zavzemanje perspektive drugega (Kobolt in Pelc 

Zupančič, 2010).  

Hargie, Saunder in Dickson (v Andolšek in Tomšič, 2010) socialne veščine razlagajo kot 

skupino ciljno usmerjenih, medsebojno povezanih, situacijsko ustreznih socialnih vedenj, ki 

se jih lahko naučimo in so pod kontrolo posameznika. Čas (2008) dodaja, da s socialnim 

učenjem pomagamo otrokom in vzgojiteljem, da se med seboj spoznavajo, se učijo poslušati, 

razumevati in vživljati drug v drugega.  

Kašnik Janet idr. (2009) pišejo, da je učenje socialnih veščin eden izmed pomembnih 

intervencijskih pristopov, ki se uporabljajo v primarni preventivi.  Pomanjkanje socialnih 

veščin pri otrocih lahko v prihodnosti napove številne stiske in težave, kot so čustvene in 

vedenjske težave.  

Vzgojitelji pri svojem delu za razvoj socialnih veščin pogosto uporabljajo različne socialne 

igre. Jankovič (2008) piše, da socialne igre omogočajo otrokom, da se med seboj spoznajo na 

zanimiv način in se učijo iz lastne, neposredne izkušnje. Namen teh iger je, da vzgojitelji z 

usmerjeno dejavnostjo poskušajo izboljšati spretnosti otrok in njihovo predstavo o sebi ter 

zaupanje vase.  

V tabeli 10 so navedene nekatere možne socialne igre in dejavnosti, s katerimi lahko 

spodbudimo socialni razvoj otrok (Kašnik Janet idr., 2009).  

DEJAVNOSTI OPIS 

Ujemi žogo.  

Cilj je razvijanje komunikacijskih veščin. 

Otroci se usedejo v krog. Vzgojiteljica začne 

in vrže žogo enemu otroku. Otrok, ki žogo 

dobi, pove kaj mu je bilo všeč na sprehodu; 

kaj lepega o tistemu, ki mu je žogo vrgel, 

zakaj mu je všeč zgodbica, ki ste jo prebrali 

ipd.  

Radodarni stol. 

Razvijati veščine dajanja in prejemanja 

poklonov. 

Vsak otrok si naredi svojo darilno škatlico za 

poklone. Igra se razvija večkrat. Otroci se 

posedejo v krog, vsak otrok pa se enkrat 

usede na radodarni stol, ki je v sredini kroga. 

Otrok se usede na stol in enemu vrstniku 

pove nekaj lepega. Komplimenti morajo biti 

pozitivni (npr. všeč mi je tvoja barva las). 

Vzgojiteljica na listek zapiše kompliment in 

otrok, ki je poklon povedal, ga da otroku v 

škatlico.  

Lov na lisico.  

Spodbujamo otroke, da pomagamo drug 

Vzgojiteljica izbere en par otrok, eden bo 

lovski pes, drugi pa lisica. Drugi otroci se 

razdelijo v skupine s tremi člani. Dva otroka 
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drugemu. se primeta za roke in predstavljata dva para 

visokih grmov v gozdu. Tretji se postavi med 

njiju in predstavlja lisico, ki se skriva v 

varnem zavetju vej. Grmi se razporedijo po 

prostoru. Igra se začne tako, da izbrani par 

začne z lovom, tako da pes lovi lisico, ki beži 

med grmički. Grmički lahko lisici tudi 

pomagajo. Ko se lisička utrudi, se lahko reši 

tako, da skoči med dva grma. Lisica, ki se je 

skrivala v tem grmu, nadaljuje z begom. Če 

pes ujame lisico, je potrebno izbrati drug par.  

Gradimo. 

Razvijanje in krepitev veščin sodelovanja, 

spoštovanja, upoštevanja različnosti ter 

prevzemanja odgovornosti. 

Otrokom damo na voljo različne kartonaste 

škatle, gajbice in vezni material (lepilni trak, 

slamice, palčke, vrv...). Najprej otroke 

razdelimo v tri skupine in jim  damo minuto 

časa, da se dogovorijo, kaj bodo zgradili, 

nato pa začnejo s skupno gradnjo. Pri tem 

morajo upoštevati pravila: 

- gradijo skupaj, ob pomoči samo ene roke 

(drugo roko imajo za hrbtom), 

- gradijo v popolni tišini (lahko se 

dogovarjajo npr. s pantomimo), 

- ničesar, kar so drugi zgradili, se ne sme 

podreti.  

Tabela 10: Aktivnosti za spodbujanje socialnega razvoja otrok. 

2.6. Sodelovanje s starši 

Družino v vrtcu danes pojmujemo in razumemo kot pomemben dejavnik otrokove 

socializacije. Je primarna celica, v kateri se odvija proces vzgoje. Starši so nedvomno 

najvplivnejši vzgojitelji svojih otrok. Ob družini pa z vključitvijo otroka v institucionalno 

predšolsko vzgojo vstopajo tudi vzgojiteljice otrok, ki so pomembni drugi v razvoju otroka. 

Zaradi tovrstnega drugačnega razumevanja, postaja sodelovanje med vzgojitelji in starši, ter 

komunikacija med njimi, pomemben dejavnik razvoja (Lepičnik Vodopivec, 2013).  

Lepičnik Vodopivec (1996, v Lepičnik Vodopivec, 2013) pravi, da vrtec kot institucija išče 

intenzivne stike s starši. Epsen (1994) in Montgomeny (1999, v Lepičnik Vodopivec, 2013) 

sta preučila, da dobro sodelovanje pozitivno vpliva na vse; na vzgojitelje, starše in otroke. 

Formalne oblike sodelovanja, kot so govorilne ure in roditeljski sestanki, staršem omogočajo, 

da dobijo potrebne informacije in bistveno ne pripomorejo k razvoju medsebojnega zaupanja. 

Medtem ko manj formalni odnosi, kot so komunikacija s starši ob prihodu in odhodu otroka v 
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in iz vrtca, delavnice, izleti in podobno, pomembno prispevajo k odkritejši komunikaciji. 

Starši so se pripravljeni bolj poglobljeno pogovarjati o otroku ter o pričakovanjih in skrbeh za 

njihovo prihodnost. Pomembno pa je, da vzgojitelj sprejme starše kot enakopravne partnerje 

in enakovredne sogovornike v vzgojno izobraževalnem procesu (Lepičnik Vodopivec, 2013). 

Powell, Dunlap in Fox (2006) pravijo, da kadar so odnosi med njimi topli in spoštljivi, lažje 

poteka odprta komunikacija o otrokovem vedenju, potrebah, izkušnjah in odzivih. Starši se ob 

pozitivnem odnosu lažje obrnejo po pomoč k vzgojiteljici,  poslušajo in upoštevajo njene 

predloge. Lepičnik Vodopivec (2013) dodaja, da je močno partnerstvo med vzgojitelji in 

starši izredno pomembno za otrokovo učenje in razvoj. Vzgojitelj na ta način prepoznava 

vloge družine in otrokovo primarno socialno okolje.  

Institucionalna predšolska vzgoja dopolnjuje družinsko vzgojo in sooblikuje optimalne pogoje 

za otrokov razvoj, s poudarkom na čim pogostejšem izkoristku okolja, ki spodbuja dejavnosti 

in učenje (Hmelak in Lepičnik Vodopivec (2015).  

Ena izmed oblik podpore, ki jo lahko uresničimo samo skupaj z otrokovo družino sta 

preventiva in zgodnja obravnava. Družina je primarni socialni sistem, v katerem otrok 

pridobiva prve spodbude za razvoj in na katere se otrok sčasoma privadi in prilagodi. Iz teh 

individualnih posebnosti otroka nato izhajajo tudi njegove vrednote in ravnanja, ki so 

svojevrstna za vsako družino. Vsaka družina je drugačna, zato se mora tudi zgodnja 

obravnava prilagoditi posebnostim otrokovega življenja v tem socialnem sistemu ( Novljan, 

2000). 

Novljan (2000) pravi, da naj bi starši pri zgodnji obravnavi dobili informacije o posebnostih 

in možnostih njihovega otroka, priporočila za vodenje in vpeljevanje staršev v delo z 

otrokom. Powell, Dunlap in Fox (2006) zato svetujejo, da starše aktivno vključujemo v 

aktivnosti v vrtcu, jih dnevno obveščamo o dogajanju in otroku ter cenimo starševsko skrb za 

otroke. 

2.7. Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci 

V vrtcu za otroke poleg vzgojiteljev skrbijo še vodstvo vrtca in drugi strokovni delavci med 

katerimi je najpogosteje najbolj izpostavljena svetovalna služba.  

Svetovalna služba je eden izmed podsistemov v vrtcu, zato je njen temeljni cilj uresničevanje 

ciljev vrtca kot celote. Svetovalna služba v vrtcu tako s svojim posebnim strokovnim znanjem 

sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega 

otroka  (Programske smernice. Svetovalna služba v vrtcu, 2008).  

Svetovalna služba v vrtcu deluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi udeleženci v vrtcu, med 

katere spadajo otroci, vzgojitelji, vodstvo vrtca in starši, čimbolj uspešni pri uresničevanju 

temeljnega cilja (»optimalen razvoj otroka«) in vseh drugih sistemsko zastaljenih splošnih in 

posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Področja svetovalne službe zajemajo tako svetovalno 

delo z otroki, svetovalno delo z vzgojitelji in njihovimi pomočniki, svetovalno delo s starši, 
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sodelovanje z vodstvom vrtca in sodelovanje z zunanjimi ustanovami (Programske smernice. 

Svetovalna služba v vrtcu, 2008).   

Svetovalno delo temelji na poznavanju razvoja predšolskega otroka, njegovih potreb in na 

svetovalnem delu z vzgojiteljicami in starši (Žnidaršič, 2004). V Programskih smernicah 

(2008) je zapisano, da je svetovalna služba v vrtcu v manjši meri usmerjena neposredno na 

delo z otroki, saj bolj kot otroke, neposredno sodeluje predvsem s starši in vzgojitelji.  

III. Empirični del 

3.1. Opredelitev problema 

Pojavnost izstopajočega vedenja, ki izhaja iz različnih stisk otrok, vzgojiteljicam in drugim 

zaposlenim v vrtcu pogostokrat predstavlja velik izziv. Izzive najpogosteje predstavljajo 

predvsem pozunanjene oblike vedenja, ki običajno sprožijo umik otroka iz skupine in 

individualno delo z otrokom (prim. Simšič in Vec, 2015).  

V empiričnem delu raziskave sem osredinjena na pristope in odzive vzgojiteljic, na njihovo 

razumevanje otroka in posledično soočanje z otrokovo stisko. Izbrani načini dela vzgojiteljic 

se domnevno v prvi vrsti nanašajo na njihovo razumevanje otroka, zato temu vidiku 

namenjam posebno pozornost. 

3.2. Namen in cilji raziskovanja 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je preučiti izražena razumevanja, poglede, odzive 

in pristope vzgojiteljic in strokovnih delavk na izstopajoče vedenje in otrokovo stisko. Pri tem 

izhajam iz predpostavke, da subjektivne teorije posameznika predstavljajo vodilo za 

pedagoško delovanje v konkretnih situacijah, ob doživljaju stiske otroka. Poleg odzivov in 

pristopov ob zaznani stiski otroka pa je namen še dodatno raziskati odnos in pristope 

vzgojiteljic in strokovnih delavk preden stiska sploh nastane, v okviru preventivnega 

delovanja.    

Cilji so:  

- Ugotoviti, kakšen pogled imajo vzgojiteljice in strokovne delavke na izstopajoče vedenje in 

zaznane stiske otrok. 

- Ugotoviti, katera vedenja vzgojiteljice in strokovne delavke zaznajo pri predšolskih otrocih 

kot najbolj čustveno in vedenjsko izstopajoča. 

- Raziskati odzive in pristope vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok.  

- Prepoznati primere dobrih praks, ki jih uporabljajo vzgojiteljice in strokovne delavke v 

okviru preventivnega delovanja na področju stisk otrok.  
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3.3. Raziskovalna vprašanja 

Pri raziskovanju sem si pomagala z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji: 

- Kako vzgojiteljice in strokovne delavke prepoznavajo, razumevajo in razlagajo stiske otrok? 

- Kako se vzgojiteljice in strokovne delavke odzivajo na zaznane stiske otrok? 

- Kako vzgojiteljice in strokovne delavke opredelijo svojo vlogo pri delu z otrokom v stiski? 

- Katera vedenja in čustvene odzive vzgojiteljice in strokovne delavke izpostavijo kot najbolj 

izstopajoča? 

- Kako vzgojiteljice in strokovne delavke opisujejo vlogo in pomen preventivnega delovanja 

vrtca za razvoj otrokovih stisk? 

3.4. Raziskovalne metode 

V empiričnem delu magistrskega dela sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop. Izvedla 

sem 10 delno strukturiranih intervjujev, s pomočjo katerih sem želela pridobiti čim širši in 

čim bolj celosten vpogled v raziskovano tematiko. 

3.4.1. Vzorec  

Vzorec je neslučajnostni, saj sem ga izbrala na podlagi namenskega vzorčenja. Vzorec skupaj 

predstavlja 10 oseb, med katerimi je 7 vzgojiteljic in 3 strokovne delavke, ki opravljajo vlogo 

ravnateljice, svetovalne delavke in specialne pedagoginje za nudenje dodatne strokovne 

pomoči. Vse udeleženke imajo najmanj pet delovnih let izkušenj. Intervjuvanke so iz dveh 

vrtcev iz Savinjske regije in enega vrtca iz Osrednjeslovenske regije.  

3.4.2. Pripomočki 

Za izvedbo empiričnega dela sem uporabila instrument delno strukturiranega intervjuja. 

Intervjuvankam sem zastavila splošna vprašanja in jim s tem omogočila, da so lahko prosto 

izražale svoja razmišljanja. Kadar sem želela dodatno razjasnitev in pojasnitev, sem postavila 

podvprašanje.  

Osnutek vprašanj za polstrukturiran intervju: 

- Kaj vam pomeni besedna zveza izstopajoče vedenje? Kako razumete izstopajoče 

vedenje? 

- Kdaj se izstopajoče vedenje pojavi pri otroku? 

- Kateri dejavniki vplivajo na razvoj izstopajočega vedenja? 

- Katera izstopajoča vedenja in čustveni odzivi so za vas najbolj izstopajoči? 

- Kako razumete besedo stiska otroka?  

- Kaj so po vašem mnenju vzroki in dejavniki nastajanja stisk? Zakaj stiska sploh 

nastane? 

- Kako prepoznate, da je otrok v stiski? Kako se stiske izražajo/kažejo pri otroku? 
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- Kakšni so najpogostejši odzivi in pristopi vzgojiteljic na stiske otrok? Naštejte prosim 

primere iz praske. 

- Kako opredeljujete svojo vlogo pri soočanju otroka s stisko? 

- Kakšno vlogo ima vrtec pri soočanju otroka s stisko? 

- Katere preventivne pristope uporabljate v skupini za zmanjševanje stisk otrok? 

- Poznate kakšne primere dobrih praks preventivnega delovanja? 

3.4.3. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Najprej sem pridobila kontakte od ravnateljic iz želenih vrtcev in jih prosila za pomoč pri 

izvedbi raziskovalnega dela magistrske naloge. Ravnateljice so na podlagi mojih želj za 

sodelovanje povprašale svoje zaposlene, ena izmed njih pa je bila pripravljena tudi sama 

sodelovati pri raziskavi. Intervjuje sem izvajala med 1. in 12. avgustom, ko je veliko 

vzgojiteljic in strokovnih delavk na letnem dopustu, kar je predstavljalo manjšo oviro. Sama 

izvedba intervjujev je potekala gladko in brez težav. Intervjuji so v povprečju trajali od 30 do 

45 minut, v kabinetih ali prostih igralnicah. Za izvedbo intervjujev sem pripravila okvirna 

vprašanja, med samim intervjujem pa sem dodajala še podvprašanja.  

Intervjuje sem zaradi lažje obdelave snemala. Vse intervjuvanke so se s snemanjem strinjale.  

Posnetke sem najprej pozorno poslušala in si pri vsakem intervjuju zabeležila še posebej 

izpostavljene citate in podatke. Intervjuje sem nato dobesedno prepisala in uredila. Prepisane 

intervjuje sem na željo nekaterih intervjuvank posredovala v pregled njim samim. Nobena 

izmed njih ni predlagala popravkov.  

Prepisanim intervjujem sem določila enote kodiranja in tem delom najprej pripisala kode 

prvega reda. Sorodne kode sem združila v kode drugega reda in jih razvrstila v kategorije. 

Kode drugega reda sem razvrstila v pet kategorij, ki se skladajo z raziskovalnimi vprašanji in 

posledično cilji. Kategorije tako predstavljajo prepoznavanje in razumevanje stisk in 

izstopajočega vedenja, odzivi in pristopi na stiske otrok, opredelitev vloge vzgojiteljice, vloga 

in pomen preventivnega delovanja ter primeri dobrih praks pri soočanju s stiskami in najbolj 

čustveno in vedenjsko izstopajoča vedenja. Po obdelavi podatkov iz intervjujev sem 

oblikovala kratke strnjene povzetke intervjujev. V naslednji fazi pa sem ugotovitve oblikovala 

v shematični prikaz vsakega intervjuja posebej, kjer podnaslovi predstavljajo kategorije, ki so 

skladne z raziskovalnimi vprašanji. Na koncu sem na raziskovalna vprašanja odgovorila z 

ugotovitvami analize, ki sem jih podkrepila s teoretičnimi izhodišči in lastnim razmišljanjem.    

3.5. Rezultati 

3.5.1. Povzetek intervjuja: vzgojiteljica 1 

Vzgojiteljici 1 izstopajoče vedenje predstavlja vedenje, ki odstopa od običajnega vedenja 

otrok. S tovrstnim vedenjem otrok išče pozornost in izraža potrebo po pomoči. Po njenem 

mnenju se stiska otroka običajno izraža z izstopajočim vedenjem. Otrok jo lahko izraža z 

vedenjem, ki je moteče za druge (agresivno vedenje, intenziven jok) in takšnim, ki je 
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ponotranjeno in običajno ni moteče za druge (tresenje, molk, nesodelovanje, molčečnost, 

samozadovoljevanje, pretirana umirjenost). Otrokovi odzivi na stisko so odvisni od 

otrokovega temperamenta in naučenih vzorcev vedenja (»Otroci se obnašajo podobno kot 

straši. Če so starši bolj umirjeni, otroci tudi posnemajo to vedenje, ni pa jasno, če je vedno 

tako.«). Po njenem mnenju vzroki za stiske najpogosteje izhajajo iz družinskih razmer 

(»Kakšna nesoglasja v družini in potem izveš, da so šli starši narazen ali ko pride bratec ali 

sestrica in dobijo premalo pozornosti.«) ali sprememb okolja ob vstopu v vrtec (nova, 

ustaljena pravila in dnevni red, ki jih morajo upoštevati vsi otroci).  

Vzgojiteljica 1 se na stisko odzove z empatičnim, potrpežljivim in umirjenim pristopom. 

Otroku zagotavlja občutek varnosti, topline in sprejetosti. Otroka ob stiski pomiri in mu nudi 

oporo (»ga poskušam preusmerit, mu kaj pomagati, ga objeti, čustveno se mu približati«). 

Spodbuja ga k jasni verbalizaciji občutkov in čustev ter mu v primeru agresivnega vedenja 

pomaga pri preusmeritvi pozornosti in vedenja v sprejemljivejše vedenje. Zavzema se za 

sodelovanje s starši in skupno razreševanje otrokovih stisk skupaj z njimi.  Starše spodbuja, 

da skupaj poiščejo za otroka najprimernejše odzive na stisko in izstopajoče vedenje ter jih v 

vzgoji otroka poenotijo.  

Vzgojiteljica 1 svojo najpomembnejšo vlogo vidi v zagotavljanju varnega in sprejemajočega 

okolja za otroke. Meni, da v osnovi njena vloga zajema pozorno in natančno opazovanje otrok 

ter spremljanje in beleženje sprememb v njihovem vedenju in čustvovanju. Pomemben del 

namenja tudi vzpostavljanju sodelovalnih in zaupljivih odnosov s starši. Otrokom, za katere 

so jo starši opozorili, da doživljajo stisko, nameni več pozornosti.  

Preventivna podpora se vzgojiteljici 1 zdi zelo pomembna. Med preventivno podporo v prvi 

vrsti umešča varno okolje, v katerem se otroci počutijo sprejeti in ljubljeni. Varno okolje 

zagotavlja z vzpostavljanjem sodelovalnih in zaupljivih odnosov z otroki. Vzpostavljanje 

dobrih odnosov z otroki pa po njenem mnenju hkrati vpliva tudi na vzpostavljanje in zaupanje 

staršev v vrtec. Zaupni in sodelovalni odnosi s starši ji omogočajo, da otroka bolje spozna, 

spodbujajo starše k večji participaciji v vsakdanje delo v vrtcu in pripomorejo k večji 

povezanosti. Vzgojiteljica med svojim delom vključuje dejavnosti, ki spodbujajo socialni 

razvoj otroka z različnimi igrami vlog, socialnimi igrami, učenjem razreševanja konfliktov in 

pogovorih o medsebojnih odnosih. Pozorna je tudi na čustveno opismenjevanje otrok, ki ga 

spodbuja predvsem s pripovedovanjem, branjem in poslušanjem različnih zgodb ter igranjem 

družabnih in socialnih iger. Med preventivne dejavnosti prišteva tudi dejavnosti za sprostitev 

in dobro počutje, pri katerih se otroci naučijo umirjanje samega sebe in zagotavljajo boljše 

počutje v skupini. Med dejavnostmi uporablja gibalne igre, sproščanje s kinetičnim peskom, 

plastelinom, boksarsko vrečo in vodeno vizualizacijo. Pomembno vlogo pripisuje tudi 

modelnemu učenju, saj sama predstavlja otrokom dober vzgled za vzpostavljanje odnosov z 

drugimi vzgojiteljicami (»Kako pozdraviš kolegico, se ji nasmejiš, ji daš kakšen bonbonček,  

si prijazen,  jo kdaj objameš.«), s starši in seveda z otroki. Del preventivnega delovanja vidi 

tudi v razporeditvi prostora, ki na otroke deluje spodbudno. V skupini imajo prostor razdeljen 

z manjšimi kotički.  
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Slika 1: Shematični prikaz povzetka intervjuja: vzgojiteljica 1 

 

  

Prepoznavanje in razumevanje 

stisk in izstopajočega vedenja 

- Odstopa od običajnega vedenja;  

- išče pozornost, izraža potrebo po pomoči; 

- stisko izraža z vedenjem, ki je moteče za 

druge (agresivno vedenje) in takšnim, ki ni 

(umaknjenost vase);  

- izrazi so odvisni od naučenih vzorcev 

vedenja in otrokovega temperamenta; 

- vzroki izhajajo iz družine (nesoglasja, 

ločitev, nov otrok, nejasne meje, nezaupanje 

staršev v vrtec) ali vrtca (ustaljena pravila in 

dnevni red). 

 

Odzivi in pristopi na stiske 

otrok 
- Empatičen, umirjen, potrpežljiv pristop; 

- zagotavljanje občutka varnosti, topline 

in sprejetosti; 

- pomiritev otroka in nudenje opore;  

- spodbujanje k jasni verbalizaciji 

občutkov in čustev; 

- pomoč otroku pri preusmeritvi 

agresivnega vedenja v sprejemljivejše 

vedenje; 

- skupno reševanje težav s starši, dogovori 

glede odzivov na stisko in izstopajoče 

vedenje. 

 

Opredelitev vloge vzgojiteljice 

- Zagotavljanje varnega in sprejemajočega 

okolja;  

- pozorno, natančno opazovanje in 

spremljanje otrok; 

- vzpostavljanje zaupljivih odnosov s starši, 

previdnost, postopnost pri vzpostavljanju 

stika s starši; 

- dodatna pozornost na otroke, za katere so 

starši opozorili, da doživljajo stisko. 

Vloga in pomen 

preventivnega delovanja ter 

primeri dobrih praks pri 

soočanju s stiskami 
- Varno, spodbujajoče in sprejemajoče 

okolje; 

- sodelovalni, zaupljiv odnos z otroki, ki 

temelji na varnosti, ljubezni;  

- izkazovanje ljubezni, izkazovanje skrbi 

za otroka; 

- vzpostavitev zaupnih in sodelovalnih 

odnosov s starši ; 

- spodbujanje socialnega razvoja otroka;  

- spodbujanje čustvenega opismenjevanja;  

- spodbujanje dejavnosti za sprostitev in 

dobro počutje.  

- učenje z  vzgledom (odnosi z 

vzgojiteljicami, starši, otroki). 
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3.5.2. Povzetek intervjuja: vzgojiteljica 2 

Vzgojiteljica 2 izstopajoče vedenje v prvi vrsti razume kot moteče vedenje. Vedenje se 

razlikuje od običajnega vedenja otroka, otrok s takim vedenjem izstopa iz skupine.  Navede,  

da je vedenje lahko izstopajoče na način, da je moteč za okolico (agresivno vedenje), ali pa je 

izstopajoče, vendar okolice ne moti (»Otrok izstopa ker se ne vključuje al pa je slabo 

razpoložen al pač ma nekaj v takem kontekstu, ni moteč ampak je pa drugačen.«). Navaja, da 

so takšna vedenja usmerjenost vase, žalost in zadržanost. Izstopajoče vedenje je opozorilni 

znak, da otrok doživlja neko stisko, njihova neverbalna vedenja in odzivi so drugačni od 

običajnih. Najpogosteje stisko izražajo z žalostjo in jokom, občasno pa tudi z agresivnim 

vedenjem (»Ne tko zdej neki straško agresivnega ampak že samo to, da otrok otroka odrine, al 

pa mu potegne neki iz rok al pa da pač nima tega občutka, da je treba počakat pa da se drugi 

popadajo okrog njega pa tko.«). Otroci so ob doživljanju stiske bolj usmerjeni vase 

(egocentrični), občutljivi in razdražljivi ter hitreje odreagirajo. Vzgojiteljica v vrtcu ne 

zaznava dolgoročnih stisk, pojavljajo se samo kratkotrajne ali jih sploh ni (»Mislim, niti 

nismo imeli še takih otrok ko bi zelo iztopali recimo, mogoče otrok s posebnimi potrebami, 

ampak da bi blo… Nisem imela pa še takšnega, da bi bil z vedenjem toliko drugačen, da bi bil 

recimo ta otrok v stiski.«) Vzroki za stiske izhajajo iz spremembe okolja (prehod otroka v 

vrtec, separacijski strah, nova pravila), primarnega okolja (odnosi v družini, ločitev, 

nezaupljivost staršev do vrtca, dvojezičnost, popustljive vzgoje doma – otroci so razvajeni), 

otrokovih značilnosti (nesamostojen otrok, težave pri vzpostavljanju interakcij, počasnejši 

telesni in govorni razvoj), vrtca (pravila pri prehranjevanju, spanju) in vzpostavljanja novih 

socialnih interakcij.  

Vzgojiteljica 2 svojo najpomembnejšo vlogo vidi v zagotavljanju občutka varnosti in 

sprejetosti, ki jo uresničuje tudi z zagotavljanjem varnega in stalnega okolja. Poseben pomen 

pripisuje vzpostavljanju toplih, ljubečih odnosov z otroki (»Se mi zdi da največ lahko 

nardimo s tem, da si tam, da si prijazen, da si topel, da te imajo, da se lahko stisnejo k tebi, da 

imajo ta občutek varnosti.«) in dobrem poznavanju otrok, njihovih odzivov in razvoja. 

Pomembno ji je, da otroke spodbuja in jim pomaga pri razvoju socialnih veščin (spodbujanje 

k samostojnemu iskanju rešitev), učenju čustvenega opismenjevana in spoznavanju različnih 

načinov za umiritev in sproščanje samega sebe. Svojo vlogo doživlja še pomenljivo v 

vzpostavljanju zaupnih in sodelovalnih odnosov s starši ter predstavljanju sebe kot dober 

zgled otrokom.  

Na stiske se najprej odzove s pomiritvijo otroka (»Pomirila sem ga pri sebi v naročju. Potem 

je bilo pa v redu. Ampak s tem svojim vedenjem ni dosegel tistga svojega cilja. Včasih sploh 

ni vedel zakaj se je pravzaprav razvilo, umiril se je pa samo pri men v naročju in to zelo hitro. 

Ni bilo nekih pregovarjanj, potreboval je samo stisk, da se je umiril, da je lahko prenehal s 

tem vedenjem.«) in pogosto odstranitvijo iz situacije, kar prikazuje njeno individualno 

usmerjenost pri odzivih. Otroke nato spodbuja k razmišljanju in verbalizaciji stiske ter 

globljemu raziskovanju in ozaveščanju otrokovih odzivov in čustev, ki jih pri tem doživlja. 

Ob zaznanih stiskah nato sodeluje tudi s starši.  
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Preventivna podpora se ji zdi pomembna. Najpomembneje je, da otroci dobijo v vrtcu občutek 

varnosti (»Da otrok pri meni dobi naročje in s tem varnost.«), sprejetosti in stalnosti. Zaščitni 

preventivni dejavnik je prav tako dobro poznavanje otroka (»Otroka je potrebno dobro 

poznati, da lahko prepoznaš stisko otroka in jo ločiš na primer od izsiljevanja.«), 

vzpostavljanje dobrega, ljubečega odnosa z otrokom (»Men je prva stvar to, da ti otroku 

dejansko brez izjeme pokažeš, da ga imaš rad, da si vesel, da je pršel, da ga sprejemaš tazga 

kot je in da mu to pokažeš.«). Pomemben del ji predstavlja tudi vsakodnevna komunikacija z 

otroki, kot tudi dnevna izmenjava informacij s starši. S starši na ta način oblikuje zaupne in 

sodelovalne odnose. Podporno nalogo pripisuje tudi stalnost v vrtcu, ki otrokom povečuje 

občutek varnosti. Stalnost v vrtcu se vzdržuje z vzpostavljanjem pravil in mej ter znanim, 

jasnim posledicam ob morebitnem kršenju ter rutini dnevnega reda. Med samim učnim 

procesom veliko časa posvetijo različnim socialnim in drugim igram, kjer izpostavlja, da se 

otroci naučijo predvsem vzpostavljanja socialnih interakcij (empatičnih in sodelovalnih 

odnosov med vrstniki), razvijajo empatijo in se učijo razreševanja težav (»Otroci morajo znati 

reševati probleme, morajo doživljati stiske, da se iz tega kaj naučijo.«). Pomembno se ji zdi, 

da izraža verbalne pohvale in namenja čas tudi učenju tehnik sproščanja.  

Slika 2: Shematični prikaz povzetka intervjuja: vzgojiteljica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje in razumevanje 
stisk in izstopajočega vedenja 
- Izstopajoče vedenje se razlikuje od 

običajnega vedenja otrok; 

- vedenje, ki je moteče za okolico 

(agresivno vedenje) ali je nemoteče 

(usmerejnost vase, žalost); 

- otroci z vedenjem izražajo stisko; 

- stiska se izraža z žalostjo in jokom, 

občasno z agresivnim vedenjem; 

- otroci so bolj usmerjeni vase, so 

občutljivi, razdražljivi in hitreje odreagirajo 

- vzroki izhajajo iz sprememb okolja, 

primarnega okolja, otrokovih osebnih 

značilnosti in socialnih interakcij. 

Odzivi in pristopi na stiske 
otrok 
- Pomiritev otroka; 

- odstranitev otroka iz situacije; 

- spodbujanje k verbalizaciji in ozaveščanju 

odzivov, čustev in stisk; 

- individualna obravnava; 

- sodelovanje s starši. 

Opredelitev vloge vzgojiteljice 

- Zagotavljanje občutka varnosti in 

sprejetosti; 

- vzpostavljanje toplih, ljubečih odnosov 

- dobro poznavanje otrok in njihovega 

razvoja; 

- učenje socialnih veščin in čustvenega 

opismenjevanja; 

- učenje sproščanja; 

- vzpostavljanje dobrega, zaupnega in 

sodelovalnega odnosa s starši; 

- vzgled otrokom; 

- zagotavljanje varnega in stalnega okolja. 

 

Vloga in pomen preventivnega 
delovanja ter primeri dobrih 
praks pri soočanju s stiskami 
- Zagotavljanje občutka varnosti in 

sprejetosti;  

- stalnost v vrtcu (pravila, meje, dnevni red); 

- dobro poznavanje otroka; 

- vzpostavljanje dobrega, ljubečega odnosa; 

-  vsakodnevna komunikacija z otroki; 

- dnevno sodelovanje s starši; 

- oblikovanje dobrih, zaupnih in sodelovalnih 

odnosov s starši; 

- učenje socialnih veščin in čustvenega 

opismenjevanja; 

- verbalno izražanje pohval; 

- učenje tehnik sproščanja; 

- učenje razreševanja težav; 

- spodbujanje k samostojnosti; 

- spodbujanje empatičnih, sodelovalnih 

odnosov med vrstniki. 
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3.5.3. Povzetek intervjuja: vzgojiteljica 3 

Vzgojiteljica 3 redko zaznava intenzivne stiske pri otrocih. Otrok v stiski spremeni svoje 

vedenje (»Nekaj pri otroku ni običajno.«). Njegov odziv je odvisen od prirojenih značilnosti, 

t.j. temperamenta in naučenih odzivov. Otroci, ki doživljajo stisko se odmikajo, izogibajo 

stikom in komunikaciji, so zadržani in tihi, bolj jokavi, ne želijo v vrtec, se težje ločijo od 

staršev, močijo posteljo (enureza). Drugi otroci, ki doživljajo stisko, pa hitreje nepremišljeno 

odreagirajo na situacijo, se odzovejo agresivno z nenadnimi reakcijami iz efekta. Vzroki za 

nastanek stisk lahko izvirajo iz primarnega okolja, med katere prištevamo različne spremembe 

v družini ali celo nasilje v družini. Stiske lahko izvirajo tudi iz sekundarnega okolja, med 

katerega prištevamo tudi vrtec. Nastanejo lahko zaradi slabih izkušenj v vrtcu, kamor sodijo 

neprijetna komunikacija, neprijetno počutje med vrstniki, neprijetne zgodbe in neprijetno 

vodenje, slaba izkušnja v okolju, strah pred neznanim. 

Kot najbolj čustveno in vedenjsko izstopajoče vedenje zaznava umaknjenost, zadržanost, 

zavračanje komunikacije in agresivnost.  

Vzgojiteljica 3 svojo vlogo pri stiskah zaznava kot pomembno. Pomembno ji je, da z otrokom 

vzpostavi dober, zaupen in empatičen odnos, ki temelji na sprejetosti in varnosti otroka. 

Vlogo pri zaznavi stisk vidi predvsem v hitrem prepoznavanju in zgodnjem odzivu na stisko 

otroka. Otroku nudi oporo, išče različne pristope za soočanje otrok s stiskami in 

opolnjemočenje. Svojo vlogo zaznava tudi kot pomembno pri vzpostavljanju pozitivnega 

odnosa s starši in iskanju pomoči pri drugih strokovnih delavcih.  

Vzgojiteljica 3 se na zaznane stiske odzove z natančnim in pozornim opazovanjem in s 

samorefleksijo o otrokovem vedenju (»In se vprašaš kaj se dogaja, da je ta sprememba.«). 

Otroku se približa z umirjenim pristopom, na empatičen, nevsiljiv način. Stiske največkrat 

rešuje individualno, da se z otrokom odkrito pogovori, poskušata poiskati vzrok za stisko in 

nove rešitve ter primernejše reakcije. Pri tem uporablja tehnike zrcaljenja čustev, aktivno 

poslušanje, uporabo jaz sporočil in razjasnjevanje situacije. Otroka spodbuja k razmišljanju o 

svoji stiski in k verbaliziranju le-te. Pri delu si pomaga z različnimi mediji. Najpogosteje 

uporablja lutko, pravljice in zgodbe. Z otrokom najpogosteje dela individualno, pogosto pa 

poskuša v podporo otroku vključiti tudi manjšo skupino vrstnikov. Najpogosteje pa k 

sodelovanju povabi tudi starše, s katerimi skupaj načrtujejo oblike pomoči in usklajujejo 

odzive na stisko.  

V okviru preventivne podpore ji najpomembnejši del predstavlja hitro, zgodnje prepoznavanje 

in odzivanje na stiske. Pomembno vlogo pripisuje oblikovanju dobrih, zaupnih in varnih 

odnosov z otroki, krepitvi spodbudne klime v skupini s krepitvijo pozitivnih odnosov med 

vrstniki. Med preventivne ukrepe prišteva tudi učenje socialnih veščin skozi socialne igre 

(spodbujanje in učenje empatije), učenje reševanja konfliktov, pogovore o pričakovanjemu 

vedenju, sooblikovanje pravil z otroki in soodločanje pri različnih dejavnostih. Pri svojem 

delu uporablja različne načine, kot so pripovedovanje skozi lutke in igre vlog. Pomembno 

področje preventive je tudi ureditev in organizacija prostora  z različnimi tematskimi kotički. 

Manjši kotički zagotavljajo manj gneče, zmanjšujejo možnost nastajanja neprijetnih situacij 

zaradi večje razpršenosti otrok, bolj umirjene igre ter bolj umirjena in intenzivnejša 
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komunikacija. Velik del pa pripisuje tudi vzpostavljanju sodelovalnega odnosa s starši in 

soustvarjanjem delovnega odnosa pomoči. 

Slika 3: Shematični prikaz povzetka intervjuja: vzgojiteljica 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prepoznavanje in razumevanje 
stisk in izstopajočega vedenja 
- Otrok spremeni vedenje; 

- prirojene značilnosti in naučeni odzivi 

vplivajo na način izražanja stiske; 

- ne išče stika z odraslimi, noče v vrtec, 

zavrača komunikacijo, je žalosten, se težje 

loči od staršev, je agresiven, endureza, hitri 

nenadni odzivi; 

- vzroki izvirajo iz družine: družinske 

spremembe, smrt, nasilje v družini, slaba 

izkušnja, vzgoja; 

- vzroki izvirajo iz skupine v vrtcu: 

nesporazumi, neprijetna komunikacija, 

neprijetna izkušnja z vrstnikom, vodenje 

skupine. 

 

Odzivi in pristopi na stiske 
otrok 
- Natančno opazovanje; 

- samorefleksija o otrokovem vedenju; 

- individualen pristop; 

- umirjen in empatičen pristop, iskanje nove 

rešitve; 

- pogovor z otrokom, iskanje vzroka za 

stisko;  

- spodbujanje k razmišljanju o svoji stiski in 

verbaliziranju stiske; 

- vključevanje manjše skupine otrok; 

- sodelovanje s starši. 

 

Opredelitev vloge vzgojiteljice 

- Oblikovanje dobrega, zaupnega odnosa; 

- hitro prepoznavanje in reagiranje ob stiski 

otroka; 

- nudenje opore; 

- iskanje pristopov za soočanje otrok s 

stiskami in opolnomočenje; 

- sodelovanje s starši; 

- iskanje pomoči pri drugih strokovnih 

delavcih. 

 

Vloga in pomen preventivnega 
delovanja ter primeri dobrih 
praks pri soočanju s stiskami 
- Hitro prepoznavanje stiske;  

- oblikovanje dobrega, zaupnega odnosa z 

otroki; 

- učenje reševanja težav in konfliktov / 

iskanje rešitev; 

- ubeseditev dejanj; 

- učenje socialnih veščin skozi socialne igre; 

- spodbujanje in učenje empatije; 

- sooblikovanje pravil; 

- soodločanje; 

- ureditev prostora (manjši kotički, manj 

gneče, lažja, bolj umirjena komunikacija);  

- sodelovanje s starši, soustvarjanje 

delovnega odnosa pomoči. 

 

Najbolj čustveno in vedenjsko 

izstopajoča vedenja 

Otrok je umaknjen, zadržan, ne komunicira 

in je agresiven.  
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3.5.4. Povzetek intervjuja: vzgojiteljica 4 

Vzgojiteljici 4 izstopajoče vedenje predstavlja neobičajno vedenje otroka, ki s takšnim 

vedenjem izraža, da je v stiski in pri tem potrebuje pomoč, vendar je ne zna oziroma je ni 

sposoben izraziti na drugačen način. Z izstopajočim vedenjem pa pridobi potrebno pozornost.  

Otrok izraža stisko, tako da se zapre vase (»Se umika, je zadržan, da je slabo razpoložen, da je 

žalosten, je neodziven, njegovo razpoloženje niha.«), jo izraža navzven (»Joka, je agresiven, 

različne oblike agresije, kričanje, vzbuja pozornost z neprimernim vedenjem.«) ali jo izraža 

posredno v pomanjkanju zanimanja in energije (»Težje sledi navodilom, je odsoten, 

primanjkuje motivacije, razigranosti, vedoželjnosti, je manj strpen.«). Najpogostejše so stiske 

v obdobju uvajanja. Vzgojiteljica 4 vzroke za stiske večinoma pripisuje spremembi okolja, 

kamor prišteva tako nesprejemanje skupine ob vstopu v vrtec (»Skupina ga ne sprejme, ga 

izloči.«), kot tudi prilagajanje na nova pravila in meje (»Tu so ena pravila in meje in dokler 

jih ne osvoji je zbegan.«) ter drugačen način komunikacije. Vzroke v primarnem okolju vidi 

predvsem v družinskih težavah, vzgoji in namenjanju premalo pozornosti otroku. Pravi, da 

stiska lahko izvira tudi iz sprememb v biološkem ravnovesju in razvojnih sprememb.   

Vzgojiteljici 4 najbolj izstopajoče vedenje predstavlja, kadar otrok veliko joka, je agresiven in 

se umika. Se ne želi vključiti v skupino in se asocialno vede. 

Vzgojiteljica 4 se na izstopajoče vedenje najprej odzove z individualnim spremljanjem in 

natančnim opazovanjem otroka ter beleženjem njegovih neobičajnih odzivov in reakcij. Ob 

zaznani stiski otroka, ga poskuša najprej pomiriti in mu dodatno zagotoviti občutek varnosti 

in sprejetosti. K sodelovanju in pomoči povabi tudi starše, s katerimi raziščejo morebitne 

ogrožajoče dejavnike in rešitve. V primeru, da je potrebno, pa k sodelovanju povabi tudi 

druge strokovne delavke. Najpogosteje stisko razrešujejo z različnimi prilagoditvami 

potrebam otroka, med katerimi navaja možno izbiro druge dejavnosti z dosego podobnih 

ciljev in prilagoditev prostora (otrok ima možnost, da se umakne, da dejavnosti izvaja 

samostojno, če le to želi). Pomembno ji je, da k pomoči in razreševanju stisk otroka vključi 

celo skupino in jo spodbuja k empatični pomoči sovrstniku. Pomemben del pa prav tako 

predstavlja krepitev otrokovega občutka vrednosti in pomembnosti.   

Svojo vlogo zaznava kot pomembno pri zagotavljanju in vzpostavljanju spodbudnega okolja, 

(v katerem lahko otrok razvije vse svoje potenciale), spodbujanju sodelovalnih in empatičnih 

odnosov v skupini, učenju in uporabi socialnih veščin, čustvenemu opismenjevanju in 

posredovanju ob konfliktih. Pomemben del ji predstavlja tudi vzpostavitev sodelovalnih 

odnosov s starši, ki posledično omogočajo izmenjavo informacij in participacijo staršev v 

vsakdan vrtca. Veliko vlogo pripisuje tudi svojemu dobremu vzgledu, ki ga predstavlja 

otrokom.  

Vzgojiteljica 4 preventivno podporo v prvi vrsti zagotavlja z dobrim poznavanjem otrokovih 

značilnosti in odzivov. Pomembno vlogo pripisuje tudi oblikovanju podpornega okolja, ki ga 

otroci zaznavajo kot spodbudno, neogrožajoče, prijetno in varno (»Da se je on dobro počutil 

ter da ostali otroci niso njega doživljal kot nekoga, ki jim ves čas grozi ter jih ima pod 

fizičnim pritiskom.«). Otrokom z različnimi tehnikami tudi dodatno spodbuja občutek 
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varnosti (zavijanje v preprogo, blazine, plišaste igrače) in sprejetosti. Med vzgojnim 

procesom uporablja številne metode, med katere spadajo socialne igre za razvoj socialnih 

veščin (spodbujanje sodelovalnih odnosov v skupini, razvijanje empatije, simpatije in 

tolerance, učenje reševanja konfliktov) (»Recimo kar se tiče iz teh socialne itegracije in tega 

lahko otroku zelo pomagamo kasneje v življenju. Zato, ker le razvija te socialne kompetence 

komuniciranja, odnosa, dobrega počutja v skupini, sprejemanja drugačnosti, različnih vrednot, 

različnih mišljenj, načinov kako nekaj naredit in lažje potem tekom šolanja odraste. Tudi 

potem ko je odrasel je bolj toleranten, strpen.«), metode za čustveno opismenjevanje, kjer je 

poudarek predvsem na učenju o čustvih, izražanju čustev in raziskovanju svojih lastnih čustev 

in občutkov. Otroke pri tem dodatno spodbuja k verbalni komunikaciji tako z otroki, kot tudi 

z vzgojiteljico in izražanju svojega počutja ter morebitnih skrbi. Pomemben del preventive pa 

po njenem mnenju predstavlja tudi participacija otrok pri soodločanju o dogovorih v skupini, 

postavljanju jasnih, konkretnih pravil, vnaprej določenih posledicah in strukturi ter rutini 

dnevnega reda. 
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Slika 4: Shematični prikaz povzetka intervjuja: vzgojiteljica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje in razumevanje 

stisk in izstopajočega vedenja 
- Neobičajno vedenje, iskanje pozornosti, otroci 

izražajo, da so v stiski; 

- izražanje stiske je odvisno od posameznega 

otroka; 

- otrok se zapre vase, stisko izraža nevzven ali 

se kaže posredno, v pomanjanju zanimanja in 

energije; 

- najpogosteje v obdobju uvajanja; 

- vzroki: sprememba okolja (prilagajanje na 

nova pravila, drugačno komunikacijo), 

primarno okolje (težave v družini, vzgoja)  in 

porušeno biološko ravnovesje.  

 

Vloga in pomen preventivnega 

delovanja ter primeri dobrih 

praks pri soočanju s stiskami 
- Dobro poznavanje otroka; 

- oblikovanje podpornega okolja (zaznavajo kot 

spodbudno, neogrožajoče, prijetno);  

- zagotavljanje občutka varnosti, sprejetosti;  

- razvijanje empatije, simpatije in tolerance; 

- spodbujanje k verbalni komunikaciji in 

izražanju počutja in morebitnih skrbi; 

- uporaba socialnih iger za razvoj socialnih 

veščin; 

- čustveno opismenjevanje;  

- socialna integracija (spodbujanje 

sodelovalnega, podpornega odnosa med otroci);  

- sodelovanje otrok pri oblikovanje pravil in 

dogovorov; 

- struktura dnevnega reda; 

- jasna, konkretna navodila in jasne, v naprej 

določene posledice.  

 

Opredelitev vloge vzgojiteljice 
- Zagotavljanje spodbudnega okolja, v 

katerem lahko otrok razvije vse svoje 

potenciale; 

- spodbujanje sodelovalnih in empatičnih 

odnosov v skupini; 

- učenje socialnih veščin, čustvenega 

opismenjevanja; 

- izmenjava informacij in sodelovalni 

odnosi s starši (participacija staršev v 

vsakdan vrtca);  

- vzgled otrokom. 

Odzivi in pristopi na stiske 

otrok 

- Individualno spremljanje in opazovanje, 

beleženje neobičajnih odzivov in reakcij;  

- pomiritev otroka, zagotavljanje varnosti 

in sprejetosti; 

- sodelovanje s starši, iskanje skupnih 

rešitev; 

- zbiranje informacij o možnih ogrožujočih 

dejavnikih; 

- iskanje vzroka za stisko; 

- sodelovanje s strokovnimi delavkami; 

- prilagoditev dejavnosti potrebam otroka 

(možna izbira druge dejavnosti z dosego 

podobnih ciljev); 

- prilagoditev prostora (samostojno delo); 

- spodbujanje skupine v vrtcu za skupinska 

pomoč;  

- okrepiti občutek vrednosti in 

pomembnosti. 

 

Najbolj čustveno in vedenjsko 

izstopajoča vedenja 

Otrok veliko joka, je agresiven in se 

umika. Ne želi se vključiti v skupino in se 

asocialno vede. 
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 3.5.5. Povzetek intervjuja: vzgojiteljica 5 

Vzgojiteljica 5 izstopajoče vedenje razume kot vedenje, kadar se otroci na vsakdanje dogodke 

drugače odzivajo. Njihovo vedenje se razlikuje od običajnega z drugačnim izražanjem čustev 

in vedenja. Vedenje razume, kot da otrok želi z njim izraziti stisko in nestrinjanje s situacijo. 

Otrok izraža stisko na različne načine, kar je odvisno od njegove starosti, temperamenta 

otroka, naučenih odzivov iz okolja, od stiske ki jo doživlja in čustev, ki jih pri tem izraža. 

Običajno otrok izraža stisko na način, da ne želi oziroma mu je težko vzpostavljati 

komunikacijo z vzgojiteljico in otroki, je zadržan, njegovi odzivi so počasni ali jih sploh ni, se 

odmika ali pa posredno išče pozornost z izstopajočim vedenjem, agresivnostjo, kričanjem, 

upiranjem, ščipanjem vrstnikov in iskanjem konfliktnih situacij. Vzroki za stisko lahko 

izhajajo iz družine (»Otrok lahko na primer stisko prinese iz družine, preko staršev. So starši 

na primer v stiski in potem otrok preko staršev to doživlja in se vživlja v njihovo življenje, v 

okolju v katerem živi in na nek način potem izraža svojo stisko.«), vrtca (otrok se v vrtcu ne 

počuti dobro, novo okolje), fizični vzroki (premalo spanca).  

Med najbolj čustveno in vedenjsko izstopajoča vedenja pa prišteva vsa tista, ki zmotijo delo 

celotne skupine.  

Vzgojiteljica 5 se na zaznano spremembo vedenja odzove z bolj natančnim opazovanjem in 

spremljanjem otroka ter dodatno pozornostjo in nudenjem morebitne potrebne pomoči. 

Pomemben pristop ji predstavlja dodatna krepitev občutka varnosti, sprejetosti in zaupanja v 

otroku. Otroka z opogumljajočimi besedami spodbuja k verbalizaciji stiske in njegovega 

počutja, pri tem pa mu pomaga pri ubeseditvi njegovega vedenja in odzivov, če jih otrok ne 

zmore prepoznati sam. Pri razreševanju si pogosto pomaga z različnimi mediji, kot so zgodbe 

in lutke. Za nastalo stisko poskuša poiskati vzrok v skupnosti in v skupini, v katero je 

vključen. Pri soočanju s stisko posebno pozornost nameni sodelovanju s starši in iskanju 

skupnih rešitev in sodelovanju ter vključevanju sovrstnikov iz skupine. Občasno, kadar se ji 

zdi, da so težave kompleksnejše, k sodelovanju povabi tudi svetovalno delavko.   

Vzgojiteljica 5 svojo vlogo vidi kot pomembno v učenju socialnih veščin otrok in 

spodbujanju k vzpostavljanju in krepitvi dobrih, varnih in lojalnih odnosov med otroki v 

skupini in med njo ter otroki, kar prispeva k oblikovanju spodbudne in sodelovalne klime. 

Njena naloga je prav tako pozorno spremljanje, opazovanje, poslušanje in poštenost do vseh 

otrok v skupini, poznavanje individualnih značilnosti vsakega posameznika in usmerjanje 

pozornosti na otroke z izstopajočimi odzivi. Njen odnos temelji na empatičnosti in 

razumevanju otrok, s pogostim izkazovanjem naklonjenosti in pozornosti otrokom. 

Pomemben del njene vloge predstavlja tudi sodelovanje z drugimi strokovnimi delavkami v 

vrtcu, med katere spada svetovalna služba in iskanje ustrezne pomoči ter opore zase in za 

dotičnega otroka. 

Med elemente preventive vzgojiteljica 5 vključuje sebe kot vzgled otrokom pri vsakodnevnih 

dejavnostih, vzpostavljanje zaupnih in podpornih odnosov v skupini, upoštevanje in 

spoštovanje otrokovih individualnih potreb. Posebno pozornost namenja izražanju verbalnih 

pohval in priznanj. V okviru vzgojnega programa veliko časa namenijo učenju razreševanja 

konfliktov (preko iger vlog, pogovorov, izhajanja iz konkretnih situacij), vživljanju v 
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situacije, ki bi znale otrokom predstavljati stisko, (preko zgodb), učenju o čustvih, razvijanju 

sodelovalnega vedenja in empatije s pomočjo socialnih iger ter učenju sproščanja z uporabo 

različnih tehnik. Posebno pozornost namenja tudi vzpostavljanju in krepitvi odnosa s starši ter 

sodelovanju in vključitvi staršev ter različnim izobraževanjem, ki so namenjena tako staršem, 

kot tudi vsem drugim strokovnim delavcem. 

 

Slika 5: Shematični prikaz povzetka intervjuja: vzgojiteljica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prepoznavanje in razumevanje 
stisk in izstopajočega vedenja 
- Otroci se drugače odzivajo; 

- neobičajno izražanje čustev in drugačno 

vedenje; 

- otrok izraža stisko, nestrinjanje s 

situacijo; 

- izražanje je odvisno od starosti, 

temperamenta otroka, od naučenih odzivov 

iz okolja, od stiske ki jo doživlja in od 

čustev, ki jih pri tem doživlja;  

- otrok ne želi komunicirati, težje 

vzpostavlja komunikacijo, je zadržan, se ne 

odziva, se odmakne, je agresiven, kriči, se 

upira, išče konflikte situacije, posredno išče 

pozornost; 

- vzroki lahko izhajajo iz družine, vrtca ali 

so fizične narave. 

Odzivi in pristopi na stiske otrok 
- Zaznavanje, opazovanje in spremljanje otroka; 

- nudenje pomoči in dodatne pozornosti; 

- pogovor  in sodelovanje s starši; 

- krepitev občutka varnosti, sprejetosti, zaupanja; 

- iskanje vzroka za stisko (v skupnosti, v 

skupini); 

- empatično spodbujanje k ubeseditvi stiske;  

- pomoč pri ubeseditvi njegovega vedenja in 

odzivov;  

 - vključevanje sovrstnikov in medijev (lutka) pri 

soočanju otroka s stisko; 

- sodelovanje z drugimi strokovnimi delavkami 

in svetovalno službo. 

 

Opredelitev vloge vzgojiteljice 

- Krepitev socialnih veščin; 

- vzpostavljanje dobrih,  varnih, lojalnih 

odnosov z otroki; 

- oblikovanje spodbudne in sodelovalne 

klime; 

- pozorno spremljanje in opazovanje 

otroka; 

- dobro poznavanje individualnih 

značilnosti otroka; 

- empatičnost in razumevanje otrok; 

- izkazovanje naklonjenosti in pozornosti; 

- vodenje; 

- dober vzgled otrokom; 

- sodelovanje s strokovnimi delavkami v 

vrtcu; 

- iskanje ustrezne pomoči in opore. 

  

Vloga in pomen preventivnega 
delovanja ter primeri dobrih praks 
pri soočanju s stiskami 
- Vzgled otrokom; 

- vzpostavljanje zaupnega in podpornega odnosa; 

- spoštovanje in upoštevanje otrokovih 

individualnih potreb; 

- verbalne pohvale in priznanja;  

- učenje razreševanja konfliktov (igre vlog, 

pogovori, konkretne situacije); 

- vživljanje v situacije preko zgodb; 

- vključevanje socialnih iger za razvoj 

sodelovalnega vedenja in empatije; 

- učenje o čustvih; 

- uporaba tehnik za sproščanje; 

- sodelovanje s starši; 

- izobraževanja za starše in strokovne delavce; 

- sodelovanje s strokovnimi delavci v vrtcu. 

 
Najbolj čustveno in vedenjsko 
izstopajoča vedenja 
Vednja, ki so moteča za celo skupino. 
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3.5.6. Povzetek intervjuja: vzgojiteljica 6 

Vzgojiteljica 6 izstopajoče vedenje razume kot vedenje, ki odstopa od običajnega vedenja 

otrok. V njeni, prvi starostni skupini se najpogosteje pojavlja intenziven, dolgo trajajoč jok. 

Od vsakega posameznega otroka, predvsem od njegovega temperamenta je odvisno, kako, s 

katerim izstopajočim vedenjem bo izrazil svojo stisko. Otroci stisko najpogosteje izražajo z 

jokom, strahom, zaprtostjo vase, ne želijo vzpostavljati stikov in nočejo komunicirati. 

Občasno, vendar v prvem starostnem obdobju zelo redko, stisko izražajo tudi z besom.  

Vzrok, ki ga vzgojiteljica zaznava kot najpogostejšega se pojavlja predvsem nezadosten 

občutek varnosti, ki se pojavlja ob spremembah okolja (prehod otroka v vrtec, sprememba 

vzgojiteljice). Otrok lahko stisko doživlja tudi zaradi same skupine (medsebojnih odnosov v 

skupini, sprejetosti v skupini), otrokovih individualnih značilnosti (»Kakšen tip človeka si, eni 

smo bolj odprti, eni smo bolj zaprti, tisti ki so bolj zaprti se jih kakšne stvari tudi bolj 

dotaknejo in hitreje občutijo stisko«), družine (težave, ločitve, nezaupanje v vrtec – prenese se 

na otroka) ali strahu pred zapustitvijo (separacijski strah).  

Najbolj izstopajoče vedenje ji predstavlja izrazit, neustavljiv jok in odmaknjenosti. 

Vzgojiteljica se vsakemu otroku približa z empatičnim in razumevajočim individualnim 

pristopom (»Vzameš si čas za vsakega otroka, eni se ti stisnejo, te držijo, nekateri pa ne 

prenesejo, hočejo mir tudi pred vzgojiteljico, pa opazujejo, pa gledajo, ko pa pride tisti čas, ko 

so pripravljeni, da se mu približaš«) in poskusom postaviti se v njegovo kožo. Otroku da čas, 

je v njegovi bližini in ga poskuša pomiriti na različne načine (»Rečeš mu umiri se, dihaj, na 

tak način. Vdih, izdih, objameš ga, stisneš, da občuti tvojo bližino.«) ali ga zamotiti s čim 

drugim, kot je na primer »ninika«. Otroku zagotavlja občutek varnosti in sprejetosti, mu nudi 

oporo in uporablja tudi posebne prilagoditve, ki otroku nudijo več občutka varnosti (»Včasih 

pomaga, da ga daš samo na višje ali na primer v posteljico in se notri varnega počuti.«). K 

sodelovanju pri razrešitvi in zmanjšanju otrokove stiske pa povabi tudi njegove starše.  

Vzgojiteljica 6 svojo najpomembnejšo vlogo doživlja v zagotavljanju občutka varnosti 

otrokom (»Vsekakor v prvem starostnem obdobju,  je občutek varnosti izredno pomemben, to 

je temeljna stvar, ki je treba delati, da to pridobi. Ko ima osvojen ta občutek varnosti,  

dejansko lahko napreduje«). Poleg varnosti otrokom zagotavlja še sprejetost in ljubezen. 

Pomembno vlogo vidi tudi v natančnem poznavanju otroka in njegovih značilnosti. Z nenehno 

pozornostjo in opazovanjem je možnost za preprečevanje in zgodnje odzive na morebitne 

zaznane stiske večja. Otroku prav tako ob zaznani stiski nudi pomoč in podporo. Pomembno 

vlogo pa vidi tudi v sodelovanju z drugimi strokovnimi delavkami in vodstvom vrtca ter 

starši, s katerimi vzpostavlja sodelovalne in zaupljive odnose.  

Vzgojiteljica 6 pravi, da je preventiva nekakšen dvorezen meč. Preventivno podpro pri vstopu 

otroka v vrtec vidi v postopnem uvajanju otroka, da se otrok začne počasi navajati na prostor 

in postopno vzpostavlja interakcijo z vzgojiteljico in drugimi otroki.  Vzgojiteljica se prav 

tako trudi, da otroka čimprej dobro pozna, da s tem hitreje prepoznava, kdaj lahko otrok 

doživi stisko. Pomembno ji je izkazovanje ljubezni, empatije in s tem zagotavljanje občutka 

sprejetosti in varnosti. Občutek varnosti spodbuja tudi z dnevno rutino, saj na ta način »otrok 

ve, kaj sledi«. Krepi otrokove pozitive stvari in se trudi, da se izogiba strogostim in 
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prepovedim. V sklopu dejavnosti večkrat izbere dejavnosti za sproščanje in pomiritev otrok, 

dejavnosti za čustveno opismenjevanje (učenje primernega izražanja čustev), socialne igre 

(predvsem dejavnosti za spodbujanje prijaznosti, občutka za druge in za preseganje 

individualne naravnanosti). Pomembno ji je tudi, da se otroci učijo razreševanja stisk in težav 

iz svojih lastnih izkušenj, saj s tem pridobijo pomembno izkušnjo. Preventivno oblikovan je 

tudi prostor. Veliko je mehkih površin,  da ne pride do udarcev. Otroci pa imajo tudi možnost 

počitka v kotičku za umiritev (»Imamo blazinice na kupu, in tako da otroci zdaj nimajo 

nekega občutka da si ga dal nekam posebej, to more biti vse v prostoru, ga samo toliko 

odmakneš da drugi niso toliko znervirani, še vedno je tu zraven. Zelo radi se grejo poctralt s 

temi svojimi ninikami, mal poajajo in ker so tudi utrujeni prej, tako da se mal odpočijejo in 

pomirijo.«). S starši poskuša vzpostavljati sodelovalne odnose, saj ji predstavljajo 

pomembnega partnerja pri vzgojnem procesu. S starši poskuša vsakodnevno vzpostaviti 

komunikacijo ob prihodu v vrtec in jim v primeru, da potrebujejo oporo ali pomoč, to tudi 

ponudi ali jih napoti v svetovalno službo.  
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Slika 6: Shematični prikaz povzetka intervjuja: vzgojiteljica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prepoznavanje in 
razumevanje stisk in 
izstopajočega vedenja 
- Izstopajoče vedenje odstopa od 

običajnega vedenja; 

- v prvem starostnem obdobju predvsem 

intenziven, dolgo trajajoč jok; 

- od posameznikovega  temperamenta je 

odvisno, kako bo stisko izražal; 

- otroci stisko izražajo tudi s strahom, 

zaprtostjo vase, izogibanjem stikov, 

zavračanjem komunikacije, z besom; 

- najpogostejši vzrok: nezadosten občutek 

varnosti; 

- vzrok je lahko tudi sprememba (okolja, 

vzgojiteljice), skupina (medsebojni 

odnosi), družina (težave, ločitve), strah 

pred zapustitvijo, individualne značilnosti. 

 

Odzivi in pristopi na stiske 
otrok 
- Individualni pristop; 

- empatija, razumevanje, opora, spodbuda; 

- pomiritev, preusmeritev pozornosti; 

- nudenje opore in spodbude; 

- zagotavljanje občutka varnosti in 

sprejetosti; 

- posebne prilagoditve;  

- sodelovanje s starši. 

 

Opredelitev vloge vzgojiteljice 

- Zagotavljanje občutka varnosti; 

- zagotavljanje sprejetosti in ljubezni; 

- poznavanje otroka in njegovih 

značilnosti;  

- nenehna pozornost in opazovanje; 

- preprečevanje stiske; 

- pomoč in podpora otroku; 

- sodelovanje z drugimi strokovnimi 

delavkami in vodstvom vrtca; 

- vzpostavljanje sodelovalnega in 

zaupljivega odnosa s starši. 

 

Vloga in pomen preventivnega 
delovanja ter primeri dobrih 
praks pri soočanju s stiskami 
- Dvosmerni meč;  

- postopno uvajanje otrok v vrtec; 

- dobro poznavanje otroka;  

- izražanje topline, ljubezni; 

- zagotavljanje občutka varnosti, sprejetosti; 

- dnevna rutina; 

- krepitev otrokovih močnih točk; 

- izogibanje strogosti in prepovedim;  

- učenje sproščanja in pomiritve samega 

sebe; 

- učenje čustvenega opismenjevanja in 

spodbujanje izražanja čustev; 

- spodbujanje socialne kompetentnosti 

(prijaznost in občutek za druge, preseganje 

individualne naravnanosti); 

- učenje iz izkušenj;  

- ureditev prostora, kotiček za umiritev;  

- sodelovalni odnos s starši, vsakodnevna 

komunikacija. 

 Najbolj čustveno in vedenjsko 
izstopajoča vedenja 
Izrazit, neustavljiv jok in odmaknjenosti 

otroka. 
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3.5.7. Povzetek intervjuja: vzgojiteljica 7 

Vzgojiteljica 7 izstopajoče vedenje imenuje vsako vedenje, ki odstopa od običajnega vedenja 

otrok. Otroci na ta način izražajo potrebo po opaznosti. Takšna vedenja so lahko takoj opazna 

(ekstravertna), lahko pa so bolj prikrita, ko jih otrok izraža navznoter (intravertna). To so 

različna neprimerna vedenja, pretirana pridnost in pretirana zadržanost. Z izstopajočim 

vedenjem se izražajo tudi različne stiske otrok. Stiske otrok se izražajo še z živahnostjo, 

nenadzorovanimi, hitrimi odzivi, zmedenostjo, nesigurnostjo, zaprtostjo vase, umaknjenostjo 

od skupine, zavračanjem stikov in komunikacije. Nastanejo lahko zaradi razmer v družini 

(ločitev, izguba starša, odnosov v družini), vzgoje v družini, sekundarnega okolja (z izbiro 

obravnavane vsebine, preveliko količino informacij) in nezadostnega občutka varnosti.  

Najbolj izstopajoče vedenje ji predstavlja iskanje pozornosti na načine, ki so moteči za celo 

skupino, kot so metanje kruha, hihitanje, potiskanje, ustavljanje dejavnosti. 

Vzgojiteljica 7 svojo vlogo vidi v dobrem poznavanju in upoštevanju otrokovih individualnih 

značilnosti in potreb. Pomembno ji je, da vsakega otroka pozorno spremlja in opazuje, saj na 

ta način hitreje opazi morebitne spremembe pri otroku. Zagotavlja varno, spodbujajoče okolje 

in klimo, ki sodelujeta pri spodbujanju empatije in sodelovanju med odnosi. Otrokom s 

svojim vedenjem in delovanjem predstavlja pomemben vzgled. Svojo vlogo vidi tudi v 

vzpostavljanju sodelovalnih odnosov s starši in drugimi strokovnimi delavci v vrtcu.  

Odzivi vzgojiteljice 7 so na začetku usmerjeni predvsem v opazovanje in usmerjanje 

pozornosti na otroka, ko se začne pojavljati neko izstopajoče vedenje. Otroku ob zaznani 

stiski nudi še močnejši občutek varnosti, sprejetosti, ljubezni, vrednosti, pomembnosti, bližine 

in skrbi (»Da je on potreboval eno nežnost, cartanje, on je bil že velik fant in ko si ga ti vzel v 

naročje, on se ti je v bistvu zvil. On je rabil ta občutek da ima nekdo za njega čas.«). 

Pomemben del ji predstavlja upoštevanje otrokovih individualnih odzivov in potreb, saj na ta 

način lažje razume in se vživi v otrokovo stisko in opogumlja otroka. Z otrokom se o stiski 

pogovori in pri drugih otrocih spodbuja sodelovanje pri razreševanju in spodbujanje 

interakcij. Pomembno ji je, da tudi ostali otroci pomagajo pri razreševanju stiske.  K 

sodelovanju povabi tudi druge strokovne delavce iz vrtca, med katerimi je tudi psihologinja, 

ki otrokom s hudimi stiskami nudi individualno pomoč.  

Preventivo vzgojiteljica 7 opredeljuje kot pomembno. En sklop preventivnih delovanj se 

osredotoča predvsem na izražanje pozornosti in zanimanja za otroka, grajenje spoštljivega, 

zaupnega in ljubečega odnosa ter izražanje spodbud in verbalnih pohval, ki dajo otroku 

dodaten občutek vrednosti in pomembnosti. Vsak otrok pa na dan, ko je dežuren dobi še 

posebno priznanje (npr. ima možnost, da je prvi v koloni). Pomemben del predstavlja 

ustaljena dnevna rutina, ki zagotavlja varnost otrok. Poleg dnevne rutine izpostavlja tudi meje 

in pravila, ki jih postavljajo skupaj in striktno upoštevanje le teh. Otrokom veliko prostora 

omogoča za prosto igro, saj pravi, da se med igro razvija sodelovanje, razumevanje, otroci 

upoštevajo druge in na ta način tudi usvajajo pravila. Krepi in spodbuja tudi povezanost, 

motiviranje med seboj, sodelovanje in pomoč med vrstniki v skupini (»S tem smo tudi zelo 

povezana skupina, ni nekih taborov, tudi stisko drugega otroka so prepoznavali sami, tudi 

temu fantu iz Albanije so veliko pomagali brez moje vednosti.«). Vzgojiteljica 7 pa za 
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krepitev in spodbujanje socialnih veščin izbira tudi različne načrtne medije in tehnike, kot so 

zgodbe (prebiranje zgodb o ljudeh, ki imajo težave, se soočajo s stisko, pridobljenih izkušenj), 

igre, lutke, pogovori (o drugačnosti in sprejemanje drugačnosti) in socialne igre. Pri vseh 

dejavnostih poskuša med otroki spodbujati empatijo in sočutje. Ena izmed usmerjenih 

dejavnosti pa predstavlja učenje pomiritve samega sebe (blazina, otrokova igrača, tematska 

motivacija, otrok prinese stvari, ki ga zanimajo). Otroci imajo prav tako možnost uporabe 

kotička za umiritev, v katerem se otrok spočije, pomiri in zadovolji svojo potrebo po umiku in 

samoti. Pomemben del preventivnega delovanja pa ji predstavlja tudi tako imenovan tim za 

nenasilje, v katerega so prostovoljno vključene vzgojiteljice. Na timskih sestankih se 

pogovorijo o izkušnjah vzgojiteljic in si nudijo podporo. Organizirane imajo tudi različne 

intervizijske sestanke, kadarkoli pa se lahko obrne po pomoč tudi k drugim zaposlenim 

strokovnim delavkam v vrtcu.  
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Slika 7: Shematični prikaz povzetka intervjuja: vzgojiteljica 7 

 

  

Prepoznavanje in razumevanje 

stisk in izstopajočega vedenja 
- Vedenje, ki izstopa, izražanje potrebe po 

opaznosti; 

- stiska se izraža z izstopajočim vedenjem  

- vedenja so lahko eksternalizirana 

(živahnost, hitri odzivi, neprimerna 

vedenja) ali internalizirana (nesigurnost, 

zaprtost vase); 

- stiske lahko nastanejo zaradi razmer v 

družini, popustljive vzgoje, vrtca, 

nezadostnega občutka varnosti. 

 

Odzivi in pristopi na stiske 
otrok 
- Opazovanje otroka; 

- usmerjena pozornost; 

- zagotavljanje občutka varnosti, sprejetosti, 

ljubezni, vrednosti, pomembnosi, skrbi, 

bližine;  

- upoštevanje otrokovih individualnih 

odzivov in potreb; 

- razumevanje otrokove  stiske; 

- opogumljanje otroka; 

- pogovori z otrokom;  

- spodbujanje sodelovanja, spodbujanje 

interakcij; 

- povezovanje skupine; 

- sodelovanje drugih strokovnjakov 

(individualna pomoč psihologinje). 

 

Opredelitev vloge vzgojiteljce 

-  Poznavanje in upoštevanje individualnih 

značilnosti in potreb; 

- pozorno spremljanje in opazovanje 

morebitnih sprememb; 

- zagotavljanje varnega okolja;  

- spodbujanje empatije in sodelovanja med 

otroki; 

- sodelovanje s starši; 

- sodelovanje s strokovnimi delavci v vrtcu. 

 

Najbolj čustveno in vedenjsko 

izstopajoča vedenja 
Iskanje pozornosti na načine, ki so moteči 

za vso skupino (metanje kruha, hihitanje, 

potiskanje, ustavljanje dejavnosti). 

Vloga in pomen preventivnega 

delovanja ter primeri dobrih  

 praks pri soočanju s stiskami 
- Izražanje pozornosti in zanimanja za 

otroka 

- graditev spoštljivega, zaupnega, ljubečega 

odnosa; 

- spodbude in verbalne pohvale, občutek 

vrednosti in pomembnosti otroka; 

- postavitev pravil skupaj z otroki, striktno 

upoštevanje; 

- spodbujanje proste igre (sodelovanje, 

razumevanje, upoštevanje drugih, usvajanje 

pravil); 

- spodbujanje in krepitev socialnih veščin;  

- povezanost, sodelovanje in medvrstniška 

pomoč;  

- spodbujanje motiviranja otrok med seboj; 

- učenje pomiritve samega sebe;  

- urejenost prostora po kotičkih (kotiček za 

pomiritev); 

- tim za nenasilje (podpora strokovnih 

delavk, izmenjava izkušenj), strokovna 

pomoč. 
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3.5.8. Povzetek intervjuja: strokovna delavka 1 

Strokovna delavka 1 stiske otroka razume kot nekaj, kar otroka bremeni. Obremenjuje ga do 

te mere, da so otrokovi odzivi in delovanje drugačni od njegovih običajnih. Otrok stisko 

izraža na način, ki mu je najbližje. Izraža jo z izstopajočim, drugačnim vedenjem, 

čustvovanjem in vzpostavljanjem stika. Njihovo neprimerno neverbalno izražanje sporoča, da  

išče pozornost. Zaznava, da otroci stisko izražajo na način, da se zaprejo, izogibajo stikov, od 

daleč opazujejo situacijo, izražajo več potrebe po stisku in bližini, pogosteje jočejo ali se 

neželeno vedejo. Med neželenimi vedenji pri izražanju izstopa predvsem agresivnost, 

konfliktnost in izsiljevanje. Vzroki za stiske izhajajo iz primarnega okolja (nesoglasij v 

družini, v druži se rodi še drug otrok, vzgoja staršev se razlikuje, ločitev staršev, izguba starša 

ali bližnjega) in iz sekundarnega okolja, kamor spada tudi vrtec. V vrtcu pripisuje vzroke 

predvsem težavam pri vzpostavljanju in ohranjanju interakcij med vrstniki in nerazumevanju 

v skupini, odrinjenosti iz skupine in občutku manjvrednosti.  

Najbolj izstopajoče vedenje ji predstavlja agresivnost, konfliktnost in izsiljevanje.  

Odzivi in pristopi na stiske otrok se po mnenju strokovne delavke 1 razlikujejo od vsake 

vzgojiteljice. Vzgojiteljice in strokovne delavke v okviru preventivne podpore pozorno in 

natančno opazujejo in spremljajo otroka ter njegove neobičajne reakcije. Ob zaznani stiski 

otroka se mu približajo na subtilen, empatičen, spoštljiv in umirjen pristop, ki izraža 

motivacijo za razrešitev in pomoč v stiski.  Otroka poskušajo pomiriti in ga preusmeriti v 

neko drugo dejavnost. Ko je otrok pomirjen, se z njim o stiski pogovorijo, ga spodbujajo k 

izražanju svojih čustev in občutkov ter poskušajo poiskati vzrok za nastalo stisko. Pri tem 

aktivno vključijo tudi starše, s katerimi poskusijo skupaj poiskati rešitev in načrtujejo 

spremembe.  

Strokovna delavka vlogo vzgojiteljice vidi predvsem v zagotavljanju občutka varnosti, 

sprejetosti otroka in spoštovanju njegovih individualnih značilnosti. Po njenem mnenju mora 

vzgojiteljica otroka dobro poznati in biti pozorna na morebitne zaznane spremembe v 

njegovem izražanju. Pomembno je, da je subtilna, da stiske zaznava, ter da otrokom z izbiro 

primernega pristopa in odziva nudi pomoč pri razreševanju stisk in notranjih konfliktov. 

Vloga vzgojiteljice je tudi vzpostavljanje sodelovalnih odnosov s starši in iskanje podpore pri 

drugih strokovnih delavkah in CSD-ju. Njena vloga zavzema tudi pripravo spodbudnega 

prostora, ki omogoča različne prilagoditve.  

Strokovna delavka 1 svojo vlogo doživlja predvsem kot podporno vlogo vzgojiteljicam. 

Vzgojiteljicam nudi pogovore in različna usmerjanja. Prireja različna izobraževanja in ureja 

zbirke o različnih aktualnih težavah, pri katerih so osrednje teme predvsem vzgoja, različni 

pristopi in izstopajoča vedenja. Pomembno vlogo pa vidi tudi v sodelovanju in prirejanju 

različnih okroglih miz in izobraževanj za starše.  

Preventivno delovanje se ji zdi še posebej pomembno v zgodnjem otroštvu (»Ja tukaj je eno 

tako začetno vzgojno jedro.«). Mednje uvršča izobraževanja vzgojiteljic, reflektiranje in 

izmenjavo izkušenj med drugimi vzgojiteljicami in strokovnimi delavkami ter dobro pripravo 

vzgojiteljic na začetku šolskega leta. Pomemben vidik ji predstavlja vzgojiteljičino 
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oblikovanje in zagotavljanje varnega okolja in sprejetosti, dobro poznavanje otroka in zgodnje 

prepoznavanje njegovih stisk in težav. Poseben poudarek namenja tudi dejavnostim med 

izvedbo vzgojnega programa, ki se navezujejo predvsem na spodbujanje in učenje čustvenega 

opismenjevanja, kjer se otrok uči izražanja in prepoznavanja čustev; spodbujanje in razvijanje 

socialnih veščin, ki otroke spodbudijo k sodelovanju, empatiji, pomoči drugemu in 

uspešnejšemu razreševanju konfliktov. V samem vzgojnem delu pa po njenem mnenju 

pomemben del predstavlja oblikovanje mej in pravil. Pri sodelovanju s starši vidi pomembno 

preventivno podporo predvsem v okviru izobraževanj in organizacije okroglih miz.  

Slika 8: Shematični prikaz povzetka intervjuja: strokovna delavka 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje in razumevanje 

stisk in izstopajočega vedenja 
- Bremeni otroka, otrok se odziva drugače kot 

običajno; 

- izraža se na način, ki mu je poznan (z drugačnim 

vedenjem, čustvovanjem, vzpostavljanje stika); 

- različni načini izražanja: se zaprejo, izogibajo 

stikov, opazujejo, stiskajo, jočejo, neželeno 

vedejo (agresivnost, konfliktnost, izsiljevanje); 

- vzroki izhajajo iz primarnega okolja in vrtca. 

Odzivi in pristopi na stiske 
otrok 
- Razlike glede vzgojiteljice – pozorno in 

natančno opazovanje in spremljanje otroka 

ter njegovih neobičajnih reakcij; 

- subtilen, empatičen, spoštljiv, motiviran, 

umirjen in zaupljiv pristop; 

- pomiritev otroka; 

- preusmerjanje otroka v drugo dejavnost; 

- pogovor z otrokom in iskanje vzroka za 

stisko; 

- spodbujanje izražanja čustev; 

- pogovor s starši o iskanju skupnih 

rešitev.  

Opredelitev vloge vzgojiteljice 
- Zagotavljanje občutka varnosti, sprejetosti;   

- spoštovanje otrokovih individualnih značilnosti; 

- dobro poznavanje otroka in predvidevanje 

možnih stisk; 

- sprotno zaznavanje in reševanje stisk; 

- subtilnost; 

- izbira primernega pristopa in odziva; 

- pomoč pri razreševanju konfliktov; 

- pogovor z drugimi strokovnimi delavkami v 

vrtcu (specialna pedagoginja) in CSD-jem; 

- vzpostavljanje sodelovalnega odnosa s starši;  

- priprava spodbudnega okolja. 

Opredelitev vloge specialne 
pedagoginje 
- Pogovori, usmerjanje in podpora vzgojiteljicam; 

- sestanki s strokovnimi delavkami; 

- priprava izobraževanj; 

- organizacija okroglih miz za starše. 

 

Vloga in pomen 
preventivnega delovanja ter 
primeri dobrih praks pri 
soočanju s stiskami 

- Pomembna vloga  v zgodnjem otroštvu; 

- izobraževanja, reflektiranje; 

- izmenjevanje izkušenj med strokovnimi 

delavkami; 

- priprava vzgojiteljice; 

- zagotavljanje varnega okolja in 

sprejetosti; 

- dobro poznavanje otroka in zgodnje 

prepoznavanje morebitnih stisk; 

- spodbujanje in učenje čustvenega 

opismenjevanja;  

- spodbujanje in učenje socialnih veščin;  

- oblikovanje mej in pravil; 

- izobraževanja in okrogle mize za starše. 
Najbolj čustveno in vedenjsko 

izstopajoča vedenja 
Agresivnost, konfliktnost in izsiljevanje.  
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5.3.9. Povzetek intervjuja: strokovna delavka 2 

Strokovna delavka 2 izstopajoče vedenje razume kot vedenje, s katerim otrok izraža, da nekaj 

ni v redu, izraža stisko in želi biti opažen. Izstopajoče vedenje je vedenje, ki ni njegovo 

običajno, sproščeno vedenje (»Otrok mora biti radoveden, razmišljajoč, živahen, aktiven, 

razdiralen, zna podret, zna sestavit, zna biti v konfliktu.«). Otroci stisko izražajo z neželenimi 

oblikami vedenja, evforijo, zanemarjanjem obveznosti, brcanjem, pluvanjem, agresivnim 

vedenjem ali z odmikom, odklanjanjem, neaktivnostjo, jokom in zaprtostjo. Stiske se lahko 

izražajo tudi kot psihosomatska motnja (»Potem so tukaj jok, slabo počutje, trebuščki začnejo 

bolet. Trebušček je ena taka stvar, ko ne veš ali je res trebušček ali je tukaj psiha. Vsi ti znaki, 

ki so drugačni od sproščenega otroka, od otroka pripravljenega za igro. Otrok je pri igri 

radoveden, vedoželen, soigralen. Če teh znakov ni, se pojavijo drugi znaki, ki nakazujejo, da 

nekaj ni v redu.«). Vzroki izhajajo iz biološkega neravnovesja (slabega telesnega počutja), 

primarnega (stiska v družini) in sekundarnega okolja (konflikti v skupini, slabo počutje v 

skupini). 

Najbolj čustveno in vedenjsko izstopajoče je agresivno vedenje, pri katerem je težko določiti 

ali gre za agresivno vedenje, ker otrok ni usvojil drugih tehnik komunikacije ali gre za 

agresivno vedenje, ki izvira iz stiske otroka.  

Vlogo vzgojiteljice prepoznava kot pomembno pri dobrem poznavanju razvoja otroka in 

pozornosti na odstopanja v razvoju posameznika. Njena vloga je, da senzibilno spremlja 

otroke in zaznava morebitne nenavadne spremembe. Otrokom predstavlja zgled in krepi 

njihove močne točke, jih verbalno in neverbalno pohvali, daje priznanja in spodbude. Vloga 

vzgojiteljice je tudi vzpostavitev kontakta s svetovalno delavko in iskanje dodatne podpore. 

Prav tako je pomembno, da se vzgojiteljica zaveda svojih subjektivnih teorij in na podlagi 

refleksij lastnega vzgojnega dela ozavešča in presega svoje podzavestne izkušnje iz otroštva z 

naučenim znanjem za vzgojo otrok. 

Vlogo drugih strokovnih delavk opredeljuje predvsem kot podporo vzgojiteljicam in nudenje 

strokovne pomoči vzgojiteljicam in otrokom.  

Vzgojiteljice se na zaznane možne stiske otrok najpogosteje odzovejo z usmerjeno 

pozornostjo in natančnim opazovanjem. Otroka poskušajo z empatičnim pristopom potolažiti 

z različnimi tehnikami, kot so panda prijem, stisk in objem ter ga spodbujajo k ubeseditvi 

stiske.  Sledi iskanje dodatne pomoči in podpore pri svetovalni službi ter sodelovanje s starši.  

Preventivno delovanje se po njenem mnenju v prvi vrsti usmerja v krepitev močnih točk 

otroka in perspektivi, ki izhaja iz njegovih zmožnosti. Pomemben element pri spodbujanju 

otrokove samozavesti predstavljajo pohvale, zahvale in spodbude, ki krepijo otrokov občutek 

vrednosti in opaznosti. Med otroki je potrebno spodbujati sodelovalne, empatične in sočutne 

odnose, ki bodo otrokom omogočali občutek varnosti in sprejetosti v skupini. V skupini je 

prav tako pomembno spodbujati izražanje svojega mnenja, reflektiranje, soodločanje pri 

vsakdanjih dejavnostih in otroke spodbujati k pogovoru ter  komuniciranju. Vzgojiteljica 

lahko v okviru preventivne podpore uporablja pri svojem delu različne interaktivne in 

socialne igre, uporabo številnih medijev za lažje vživljanje otroka v situacijo (knjige, lutke, 
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zgodbe), tehnike za sprostitev in dobro počutje. Strokovna delavka  preventivno spodbuja z 

organizacijo izobraževanj za svoje zaposlene in spodbujanjem ozaveščanja o stiskah otrok. 

Vzgojiteljica je lahko dobra preventiva tudi s svojim zgledom in vzpostavljanjem 

sodelovalnega odnosa s starši otrok.  

Slika 9: Shematični prikaz povzetka intervjuja: strokovna delavka 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prepoznavanje in 
razumevanje stisk in 
izstopajočega vedenja 
- Otrok z izstopajočim vedenjem izraža, 

da nekaj ni v redu, stisko, hoče biti 

opažen; 

- otroci jo izražajo z jokom, neželenimi 

oblikami vedenja, evforijo, 

zanemarjanjem obveznosti, brcanjem, 

pljuvanjem ali odklanjanjem, 

neaktivnostjo, jokom, zaprtostjo;  

- stiska se izraža kot psihosomatska 

motnja; 

- vzroki izhajajo iz biološkega 

neravnovesja, primarnega in 

sekundarnega okolja  (konflikti v skupini, 

slabo počutje). 

Odzivi in pristopi na stiske otrok 
- Usmerjena pozornost in natančno 

opazovanje; 

- empatičen pristop; 

- potolažiti otroka; 

- spodbujanje ubeseditve stiske; 

- iskanje dodatne pomoči; 

- posvet in sodelovanje s starši. 

Opredelitev vloge 
vzgojiteljice 

- Dobro poznavanje razvoja otroka;  

- pozornost na odstopanja v razvoju; 

- zanimanje, spremljanje otroka in 

morebitnih sprememb; 

- vzgled; 

- krepitev močnih točk otrok, izražanje 

pohval, priznanj in spodbud; 

- vzpostavljanje kontakta s svetovalno 

delavko in drugimi vzgojiteljicami; 

- preseganje svoje lastne izkušnje z 

naučenim znanjem za vzgojo otroka. 

 

Opredelitev vloge strokovne 
delavke 
- Podpora vzgojiteljicam; 

- nudenje strokovne pomoči. 

Vloga in pomen preventivnega 
delovanja ter primeri dobrih 
praks pri soočanju s stiskami 
- Krepitev močnih točk otrok; 

- uporaba podpornih komunikacijskih vzorcev 

(pohvale, zahvale in spodbude);  

- krepitev občutka vrednosti in opaznosti; 

- učenje socialnih veščin, spodbujanje 

empatije in sočutja pri otrocih; 

- pogovori z otroki; 

-  refleksije z otroki o njihovem počutju in 

aktivnostih; 

- motiviranje otrok; 

- tehnike sprostitve; 

- čustveno opismenjevanje: verbaliziranje in 

ozaveščanje čustev ter občutkov;  

- pogovori in ozaveščanja o stiskah otrok z 

vzgojiteljicami in strokovnimi delavkami; 

- izobraževanja vzgojiteljic ob delu; 

- vzpostavljanje sodelovalnega odnosa s starši. 

 

Najbolj čustveno in vedenjsko 
izstopajoča vedenja 
Agresivno vedenje, kjer se težko razloči ali gre 

za eno izmed naučenih komunikacijskih 

vzorcev ali je vzrok v neravnovesju otrokovih 

potreb. 
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3.5.10. Povzetek intervjuja: strokovna delavka 3 

Strokovni delavki 3 stiske predstavljajo del vsakdanjega življenja, ki se pri otroku kažejo v 

spremembi vedenja in drugačnih odzivih v znanih situacijah. Njegovo vedenje izstopa od 

običajnega (»Kadar se njegovo vedenje tako spremeni, da izstopa«). Otrok s takšnim 

vedenjem izraža neko svojo nezadovoljivo potrebo. Pogosti znaki stisk so izrazitejši jok, 

razdražljivost, umik vase, kričanje, izogibanje stikom in agresivnost. Najpogostejši vzrok za 

stiske, ki jih otroci doživljajo v vrtcu so povezani z uvajanjem v vrtec. Vzroki za stisko tako 

lahko izhajajo iz separacijskega strahu, različnih sprememb v vrtcu, so razvojno pogojeni, ali 

pa izhajajo iz vzgoje doma in sprememb v družinskem okolju. 

Najbolj izstopajoč in moteč je izrazit, intenziven, dlje časa trajajoč jok, zaradi katerega otrok 

v vrtcu »ne funkcionira«. Zelo izstopajoče je tudi kričanje.  

Najpogosteje se vzgojiteljica na zaznano neobičajno vedenje odzove s pozornim in natančnim 

opazovanjem otroka. Otroku se empatično približa in mu nudi pomoč ter podporo. Skupaj s 

strokovnimi delavci poiščejo vzrok za nastalo stisko in vzpostavijo sodelovanje s starši, z 

namenom iskanja skupne rešitev. Otroka želijo skozi postopno razreševanje, s toplino in 

individualno obravnavo spodbuditi, da se odpre in ubesedi svojo stisko. Najpogosteje 

svetovalna delavka deluje samo kot opora vzgojiteljici, saj pravi da, so otroci »Tudi čustveno 

bolj navezani nanjo, na obe strokovni delavki in se lažje tudi njej odprejo, zaupajo, bolj varno 

se počutijo ob strokovnih delavkah iz oddelka, kot pa z mano.«  

Vloga vzgojiteljice je po njenem mnenju dobro poznavanje otrokovih individualnih 

značilnosti in zaznavanje sprememb v njegovem vedenju in čustvovanju. Pomemben del 

predstavlja tudi refleksija njenega dela in občutkov. Otrokom mora zagotoviti okolje, ki je 

varno in sprejemajoče. Vloga vzgojiteljic je prav tako iskanje pomoči in podpore pri drugih 

strokovnih delavkah in svetovalni službi.  

Vloga strokovne delavke v vrtcu je predvsem v nudenju podpore in strokovne pomoči 

vzgojiteljicam. Vzgojitelje spodbuja pri osebni rasti, predvsem z reflektiranjem lastnega dela. 

Spodbuja jih k udeležbi na izobraževanjih in h krepitvi pozitivnih stikov s starši otrok ter 

zagotavljanju varnosti in sprejetosti otrok. Vzgojiteljicam nudi tudi čustveno pomoč. Otrokom 

pa izjemoma nudi individualno podporo. 

Preventivni podpori v predšolskem obdobju pripisuje velik pomen (»Veliko, veliko se res da v 

predšolskem obdbju narediti.«). Med preventivno delovanje umešča predvsem podporo in 

izobraževanje vzgojiteljev z namenom ozaveščanja svojih dejanj, subjektivnih teorij in večje 

empatičnosti in zaznave stisk otrok. Pomemben del v preventivnih ukrepih pripisuje tudi 

vzpostavljanju dobrega odnosa med starši in vzgojiteljico. Vzgojiteljice spodbuja, da pri 

svojem delu uporabljajo odprto komunikacijo s starši in strategije za spoznavanje otroka.  
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Slika 10: Shematični prikaz povzetka intervjuja: strokovna delavka 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prepoznavanje in razumevanje 
stisk in izstopajočega vedenja 
- Stiska se kaže v spremembi vedenja in 

drugačnih odzivih; 

- otrok izraža nezadovoljeno potrebo; 

- otrokov jok je izrazitejši, neobičajen; 

- otrok je lahko razdražen, se zapre, kriči, 

umika stikom, agresiven;  

- pogoste so stiske ob uvajanju v vrtec, ko 

otrok doživlja separacijski strah; 

- vzroki izhajajo tudi iz sprememb v vrtcu, 

so razvojno pogojeni, vzgoje in sprememb 

v družini. 

 

Odzivi in pristopi na stiske 
otrok 
- Opazujemo otroka in njegovo vedenje;  

- na otroka se empatično odzovemo in 

mu nudimo pomoč; 

- aktivno sodelovanje s starši, iskanje 

skupnih rešitev; 

- spodbujanja otroka, da se odpre, 

ubesedi in izrazi svojo stisko; 

- iskanje vzroka za nastalo stisko; 

- opora in pomoč vzgojiteljici. 

 

Opredelitev vloge strokovne 
delavke 

 - Nudenje podpore in strokovne pomoči 

vzgojiteljicam; 

- spodbujanje refleksije lastnega dela pri 

vzgojiteljicah; 

- spodbujanje udeležbe na izobraževanjih; 

- spodbujanje empatije pri vzgojiteljicah; 

- spodbujane k iskanju pomoči; 

- spodbujanje k sodelovanju s starši; 

- spodbujanje vidika varnosti in sprejetosti; 

-izjemoma nudenje individualne podpore 

otroku.  

Opredelitev vloge vzgojiteljice 
- Poznavanje otrokovih individualnih 

značilnosti; 

- zaznavanje sprememb; 

- refleksija dela in občutkov; 

- zagotavljanje varnega in sprejemajočega 

okolja; 

- iskanje pomoči in podpore. 

 

Vloga in pomen 
preventivnega delovanja ter 
primeri dobrih praks pri 
soočanju s stiskami 
- Pripisovanje velikega pomena 

preventivnemu delovanju; 

- izobraževanja in podpora strokovnim 

delavkam;  

- refleksija in ozaveščanje svojih dejanj; 

- vzpostavljanje sodelovalnega odnosa s 

starši. 

 

Najbolj čustveno in 
vedenjsko izstopajoča 
vedenja 
- Intenziven, izrazitejši jok; 

- otrok zaradi stiske »ne funkcionira« v 

vrtcu; 

- kričanje. 
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3.6. Interpretacija rezultatov in diskusija  

3.6.1. Raziskovalno vprašanje 1 

Kako vzgojiteljice in strokovne delavke razumevajo, prepoznavajo, in razlagajo stiske 

otrok? 

Rezultati raziskave prikazujejo, da vse intervjuvanke izstopajoče vedenje v prvi vrsti 

razumejo kot  drugačno obliko vedenja; drugačno obliko vedenja pojmujejo kot vedenje, ki 

odstopa od običajnega, vsakdanjega vedenja. Cooper (2006 v Metljak, Kobolt in Potočnik, 

2010) pravi, da je izstopajoče vedenje moteče za družben kontekst, ker moti učni uspeh, je 

moteče za ustaljene odnose in vnaša nemir in nelagodje v okolje. Tudi Metljak, Kobolt in 

Potočnik (2010) pravijo, da pri opredeljevanju izstopajočega vedenja ne moremo mimo pojma 

motečnosti, kar je izredno zanimivo, saj je samo ena od intervjuvank pri zastavljenem 

vprašanju o tem, kaj jim pomeni izstopajoče vedenje, izpostavila »motečnosti« tovrstnega 

vedenja, vse druge intervjuvanke »motečnosti« v osnovni opredelitvi niso navedle. Večina 

vzgojiteljic in vse strokovne delavke si takšno vedenje interpretirajo kot vedenje, s katerim 

želi biti otrok opažen. Z vedenjem, ki odstopa od običajnega, otrok išče pozornost, na ta način 

namreč izraža potrebo po opaznosti in pomoči. Tudi Kobolt (2010) se strinja in pravi, da si 

lahko otrok z izstopajočim vedenjem pridobi pozornost in opozori nase, česar z običajnim 

vedenjem pogosto ne pridobi. Metljak (2010) dodaja, da z vedenjsko izstopajočim vedenjem 

otrok sporoča, da je v njegovem svetu nekaj narobe in da za razreševanje problema potrebuje 

pomoč. Vse intervjuvanke navajajo, da se stiska pri otroku vedno izraža skozi izstopajoče, 

neobičajno vedenje. Tri vzgojiteljice pravijo, da je način izražanja stiske otroka odvisen od 

naučenih vzorcev vedenja, otrokovega temperamenta in njegovih osebnih značilnosti, medtem 

ko ena vzgojiteljica odzive otrok na stiske povezuje predvsem z njihovo starostjo. V prvem 

starostnem obdobju otroci stisko izražajo z jokom, medtem ko otroci v drugem starostnem 

obdobju stisko večkrat izražajo nasilno. Škoflek (2000) navaja podobno. V prvem letu starosti 

naj bi se pojavljali predvsem jok, težave hranjenja in spanja ter trebušni krči; od drugega do 

četrtega leta naj bi otroci stisko izražali z zadrževanjem diha, težavami pri navajanju na 

držnost, težavah pri vključevanju v družbo, grizenjem nohtov in poudarjenim egoizmom. Od 

četrtega do sedmega leta starosti pa se pojavljajo enureza, nočne more, povečana agresivnost, 

sesanje palca, grizenje nohtov in poudarjeni ego motivi. Žorž (1997) pravi, da otrok v kriznih 

situacijah razvije obrambne mehanizme, ki so pogosto utrjeni vzorci obnašanja in reagiranja 

na določene situacije, kar pri svojem delu opaža tudi ena strokovna delavka.  

Vedenja, ki jih vse intervjujvanke zaznavajo pri otrocih lahko razdelimo na več področij, ne 

moremo pa jih razdeliti po starostni opredelitvi, ki jo navaja Škoflek (2000). Večina 

vzgojiteljic in strokovnih delavk pravi, da otrok stisko v predšolskem obdobju najpogosteje 

izraža z jokom. Nekatere izmed njih so navedle, da je ta jok bolj izrazit in dolgotrajnejši od 

običajnega joka. Poleg joka se pogosto pojavljajo še strah, žalost, zaprtost vase, umik, slabo 

razpoloženje in zadržanost. Kar pet vzgojiteljic in dve strokovni delavki navajajo, da imajo 

otroci, ki doživljajo stisko, pogosto težave pri oblikovanju in vzdrževanju odnosov, saj se 
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izogibajo stikom in ne želijo z nikomer komunicirati, se odmaknejo od preostale skupine in 

pozornost usmerijo vase.  

Vedenje, s katerim otroci manjkrat izražajo stiske in so ga navedle vse vzgojiteljice in 

strokovne delavke, je vedenje, ki so ga nekatere poimenovale moteče vedenje. Sem sodi v 

prvi vrsti agresivno oziroma nasilno vedenje, ki ga je navedla več kot polovica intervjuvank. 

Žorž (1997, str. 104) pravi, da je nasilno vedenje za okolje še posebej nesprejemljivo, kljub 

temu da je to ponavadi odziv na različne hude stiske. V to skupino lahko uvrstimo tudi 

neželene oblike vedenja, ki jih je navedla najmanj ena od intervjuvank. To so brcanje, 

pljuvanje, zanemarjanje obveznosti, konfliktnost, izsiljevanje, bes, kričanje in upiranje. Vse 

oblike lahko uvrstimo med vedenja, ki so izrazito ekstraveritirana in izstopajoča. Otrok bo na 

ta način nedvomno opažen in bo dobil pozornost, vprašanje pa je, kako bo okolica na njegovo 

vedenje odreagirala.   

Dve vzgojiteljici še dodajata, da so otroci, ki doživljajo stisko bolj razdražljivi, in da se 

pogosto pojavljajo hitri, nenadzorovani odzivi. Ena strokovna delavka pa je posebej 

poudarila, da se lahko stiske izražajo tudi kot psihosomatske motnje, kar potrjujejo tudi 

Leopold in Milona Bregant (1966) ter Miller (2000), ki med telesnimi znaki stisk navajajo 

motnje spanja (nemiri v času za počitek in pretirana zaspanost), neješčnost, glavobol, zaprtost 

in težave z želodcem. Vzgojiteljice pa so navedle še druga vedenja, s katerimi lahko otroci 

izražajo svojo stisko. Vsaj ena intervjuvanka je podala naslednje odzive: pomanjkanje 

energije in zanimanja, zanemarjanje obveznosti, nesodelovanje pri aktivnostih, nihanje 

razpoloženja, »lepljivost«, stiskanje z vzgojiteljico, evforija in živahnost. Naštete odzive 

številni pedagoški delavci in starši razumejo kot slabe navade in jih, kot pravita Bregant in 

Bregant (1966), temu primerno tudi obravnavajo; običajno z opozarjanjem, nemalokrat pa 

tudi s kaznovanjem in zasmehovanjem. Običajno menijo, da otrok takšne navade razvije 

zaradi svoje upornosti in nagajivosti, ter da bi jih lahko odpravil, če bi le želel. Danes vemo, 

da temu ni tako, in da tovrstni odzivi najpogosteje niso posledica otrokove uporne volje, 

temveč najpogosteje izražajo otrokovo stisko.  

Bregant in Bregant (1966) pravita, da otrok največkrat doživlja stisko, kadar si zaradi premalo 

izkušenj ne zna pomagati sam. Nedvomno je ena takšnih situacij sprememba, ki jih 

doživljamo na vsakodnevni ravni. Večina intervjuvank vidi najpogostejši razlog za stisko v 

različnih spremembah, ki se zgodijo doma ali v vrtcu. Spremembe, ki jih navajajo 

vzgojiteljice in strokovne delavke in ki izvirajo iz družinskega okolja so predvsem selitev, 

ločitev staršev, smrt staršev in rojstvo drugega otroka. Kar polovica intervjuvank je navedla, 

da lahko stiska nastane tudi zaradi same vzgoje v družini (popustljiv vzgojni stil, nejasne meje 

ali neusklajeni vzgojni stili med starši). Tudi Logar (2011) opisuje podobno problematiko in 

raziskuje razloge za stiske v različnih vzgojnih pristopih v družini in v vrtcu. Pravi (prav tam), 

da sodobna družba vzgaja otroke v individualiste, medtem ko imajo z vstopom v vrtec 

številne težave, saj jim vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice ne moreta nameniti toliko 

individualne pomoči, kot bi jo otroci želeli, zato je pomembno, da vsaj v vrtcu veliko časa 

namenimo timskemu delu med otroki. Vzroki, ki jih vzgojiteljice navajajo, da lahko tudi 

izhajajo iz družine, so še nesoglasja med starši, odnosi, težave, strah pred zapustitvijo, 

nezaupanje staršev v vrtec (ki se prenese na otroka), nasilje v družini. 
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Potreba po varnosti je po Maslowu druga najosnovnejša potreba. Zalokar Divjak (1998) pravi, 

da se lahko otrok počuti varnega šele takrat, kadar je njegovo življenje brez večjih sprememb. 

Tri intervjuvanke so navedle, da se stiska otroka lahko pojavlja zaradi nezadostnega občutka 

varnosti v vrtcu. Tudi Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) pravita, da potreba po varnosti 

obvladuje otrokovo duševnost skozi celotno predšolsko obdobje in predstavlja osnovo za 

otrokovo zadovoljivo duševno počutje, duševno ravnovesje in zdravje. Druge spremembe, ki 

so jih intervjuvanke navedle kot najpogostejše vzroke za stiske otrok, se v prvi vrsti nanašajo 

na sam vstop otroka v vrtec. Z vstopom otroka v vrtec in uvajalnim obdobjem se povezujejo 

tudi druge spremembe, kot so nova pravila, nove meje, drugačen način komunikacije, 

vzpostavljanje stikov z vrstniki, novo okolje in nova vzgojiteljica. Med dejavnike, ki so 

prisotni tekom leta, in ki lahko otrokom povzročajo stiske, pa intervjuvanke navajajo 

predvsem dejavnike, ki izhajajo iz skupinske dinamike. Vzgojiteljice so navedle konflikte v 

skupini, nerazumevanje z vrstniki, navezovanje stikov z vrstniki, občutek manjvrednosti in 

odrinjenosti.   

Vzgojiteljica ima pomemben vpliv na otroka, saj otrok v vrtcu preživi ogromno časa. Vec 

(2011) piše, da lahko vsak stil vodenja skupine po svoje spodbuja moteče vedenje. Zanimivo 

je, da sta samo dve vzgojiteljici navedli, da lahko vzroki izhajajo tudi iz njunega vodenja. 

Navedli sta dva dejavnika in sicer sama izbira obravnavane tematike in prevelika količina 

informacij, ki jih otrok pridobi v vrtcu.  

Vidmar in Zupančič (2006) navajata, da obstajajo povezave med značilnostmi načina vodenja 

in otrokovim socialnim vedenjem. Metljak (2010, str. 227) med drugim, govori tudi o tem, da 

je ena ključnih predpostavk odnosnega razumevanja izstopajočega vedenja in posledično stisk 

otroka, ta, da se moramo s težavami vsi udeleženci naučiti shajati, da moramo vplivati najprej 

»nase«, da težav ne krepimo ali jim ne dodajamo novih. Na podlagi podanih odgovorov o 

lastnem vplivu se mi poraja dvom o reflektiranju svojega dela in ozaveščanju lastnih 

subjektivnih teorij ter odzivov vzgojiteljic in strokovnih delavk pri profesionalnem delu.  

Samo dve vzgojiteljici in ena strokovna delavka pa so zaznale, da lahko stiska izhaja tudi iz 

otrokovega biološkega neravnovesja oziroma biološkega razvoja.  

3.6.2.  Raziskovalno vprašanje 2 

Kako se vzgojiteljice in strokovne delavke odzivajo na zaznane stiske otrok? 

Strokovna delavka izpostavlja, da se odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk razlikujejo od 

njihovih zaznav stiske, o čemer piše tudi Turnšek (2008), ki pravi, da je vedenje 

strokovnjakov v vrtcu tesno prepleteno z njihovim miselnim svetom in načinom konstruiranja 

stvarnosti. 

Vse strokovne delavke in pet vzgojiteljic se navedle, da se na zaznano izstopajoče vedenje 

najprej odzovejo z usmerjeno pozornostjo, natančnim opazovanjem in beleženjem neobičajnih 

odzivov otroka. Tudi Miller (2000, str. 24) kot eno izmed pomembnejših vlog vzgojiteljev 

navaja opazovanje otroka in morebitna neobičajna vedenja in čustvovanja. 
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Večina intervjuvank se na zaznano stisko odzove z empatičnim in umirjenim pristopom. 

Nekatere intervjuvanke poudarijo, da je njihov pristop subtilen, spoštljiv, zaupljiv in 

potrpežljiv. S takšnim pristopom poskusijo otroka pomiriti, ga potolažiti in mu nuditi oporo. 

Sedem intervjuvank poudari, da poskusijo pri otroku okrepiti občutek varnosti, sprejetosti in 

topline. Vse intervjuvanke se z otrokom pogovorijo in ga spodbujajo k izražanju ter 

verbaliziranju svojih čustev in doživljanj ter ubeseditvi in iskanju vzroka za stisko. Marentič 

Požarnik  (2000, v Lepičnik Vodopivec, 2003, str. 11) pravi, da je pomembno, da v procesu 

učenja prevladujeta dialog in interakcija med vzgojitelji, otroki in okoljem, v katerem se 

proces odvija. Iz vseh intervjujev je razvidno, da vzgojiteljice v odnose vstopajo z občutkom 

empatije in želje po posredovanju in podpori.  

Vse strokovne delavke in pet vzgojiteljic k sodelovanju in iskanju celovite podpore povabi 

starše. Miller (2000) pravi, da vzgojiteljice predstavljajo le začasen vpliv na otroka, medtem 

ko je družina nekaj stalnega. Tudi v Kurikulumu za vrtce (2015, str. 24) je zapisano, da je 

»sodelovanje med vrtcem in starši pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to 

sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.« 

Štiri vzgojiteljice so poudarile, da se po pomoč obrnejo tudi k drugim vzgojiteljicam in 

strokovnim delavkam. Vse tri strokovne delavke so navedle, da pri odzivih na stisko 

sodelujejo z vzgojiteljicami. Vse strokovne delavke vzgojiteljicam nudijo oporo (»Jaz 

verjamem, da lahko nudim neko strokovno pomoč vzgojiteljici, kako pristopit k temu 

problemu, k stiski otroka, kakšno je moje videnje s strokovne plati. Lahko izdelam tudi z 

vzgojiteljico načrt, tako. Ampak otroci vzgojiteljico bolj poznajo, kot mene, oziroma obe 

strokovni delavki v oddelku. In so tudi čustveno bolj navezani nanjo, na obe strokovni delavki 

in se lažje tudi njej odprejo, zaupajo, bolj varno se počutijo ob strokovnih delavkah iz 

oddelka, kot pa z mano.«).  Dve strokovni delavki v vrtcu delata kot svetovalna delavka in kot 

izvajalka dodatne strokovne pomoči. Strokovna delavka, ki dela v vrtcu kot svetovalna 

delavka, otrokom izjemoma začasno nudi individualno podporo, dokler otrok ne dobi odločbe 

(op.a. zaznane stiske oz. morebitne čustvene in vedenjske težave se v vrtcu ne diagnosticirajo, 

torej strokovna delavka ne nudi pomoči otrokom s stiskami). Strokovna delavka, ki dela v 

vrtcu kot specialna pedagoginja za dodatno strokovno pomoč pa prav tako največkrat nudi 

oporo vzgojiteljicam ali pa poišče še dodatno strokovno pomoč.  

Tri vzgojiteljice so omenile še spodbujanje sodelovanja in interakcij med otroki ter 

vključevanje vrstnikov pri skupinski pomoči v vrtcu. Samo ena vzgojiteljica pa v svoje 

pristope vključuje tudi prilagoditev prostora z možnostjo za samostojno delo in prilagajanje 

dejavnosti posameznim potrebam otroka (»Prilagoditve so predvsem to, če njemu ne ustreza 

da je toliko otrok, ima možnost, da pri svoji mizici dela isto stvar. Hkrati se otroku ponudi 

kakšna druga dejavnost in ugotoviš ali ga pomirja, da je bolj sam. Potem mu omogočiš, da se 

sam igra v kakšnem kotičku, ustvarja, sestavlja sestavljanke, pač tisto kar mu je všeč. Hkrati 

pa tudi, da doseže tiste cilje oziroma tisto kar si si zadal v skupini, na njemu primeren 

način.«). 
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Med odzivi, ki jih navaja najmanj ena intervjuvanka so še preusmerjanje otroka v drugo 

dejavnost, posebne prilagoditve in pomoč otroku pri preusmeritvi njegovega agresivnejšega 

izražanja stiske v sprejemljivejšo izražanje/vedenje.  

Zanimivo je, da je tudi stiska otroka, tako kot Metljak (2010) navaja, to za čustvene in 

vedenjske težave najpogosteje obravnavana individualno, kot utečena oblika odziva. Manj pa 

se spodbuja okolje, ki deluje na ravni skupine in vključujoče klime. Metljak (prav tam) pravi, 

da ključni elementi odnosa do otroka s težavami ne smejo temeljiti na njegovih težavah, saj ga 

to dodatno stigmatizira, temveč na enakih elementih, ki veljajo za vse otroke v skupini. Pravi, 

da osredotočenost na težavo pogosto pomeni preveliko osredotočenost na nekatere potrebe in 

težave, predvsem tiste, ki so moteči za okolico, pozabimo pa na celostno posvetitev otroku. 

Metljak (prav tam) dodaja, da je pomembno, da smo osredotočeni na ustvarjanje okoliščin, 

kjer se lahko ustvarijo varne navezanosti in povezanosti, kar je mogoče s prilagajanjem okolja 

in spreminjanjem načinov. Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti dejstva, da po mnenju 

vzgojiteljic stiske otrok najpogosteje izvirajo in družine, medtem ko se stiske otrok zaradi 

vrtca ne pojavljajo pogosto.  

3.6.3.  Raziskovalno vprašanje 3 

Kako vzgojiteljice in strokovne delavke opredelijo svojo vlogo pri delu z otrokom v stiski? 

Vse vzgojiteljice vidijo svojo vlogo pomembno v preprečevanju stisk pri otrocih in pomoči ter 

podpori otrokom, ki izražajo stiske.  

Svojo vlogo pri delu z otrokom v stiski pet vzgojiteljic opredeljuje kot pomembno pri 

pozornem spremljanju, opazovanju in morebitnem zaznavanju sprememb pri otroku. Tudi 

Miller (2000) govori o pomembni vlogi vzgojiteljice prav pri opazovanju in zaznavanju 

sprememb pri otroku. Ključ do uspeha predstavlja poznavanje otrokovih individualnih 

značilnosti in razvoja, kar kot pomemben del navaja tudi pet vzgojiteljic. Skoraj vse 

vzgojiteljice namenjajo pozornost zagotavljanju varnega, sprejemajočega, sodelovalnega in 

spodbujajočega okolja (op.a.: zanimivo je, da tega ni zaznati v odzivih vzgojiteljic). Tri 

vzgojiteljice poudarjajo še pomen spodbujanja in oblikovanja sodelovalnih in empatičnih 

odnosov znotraj, v skupini. Tri vzgojiteljice omenjajo tudi njihov odnos z otrokom. Svojo 

vlogo vidijo v vzpostavljanju varnega, lojalnega in zaupnega odnosa z otrokom. Kar pet 

vzgojiteljic je navedlo, da predstavljajo pomemben vzgled otrokom. Pomemben zgled jim 

predstavljajo v odnosu do sodelavk in otrok (pozdrav, nasmeh, prijaznost, objem). Že v 

Kurikulumu za vrtce (2015) je navedeno, da odrasli s svojim vedenjem v vrtcu delujejo v 

celoti spodbudno in pomirjajoče ter predstavljajo vzgled za otroke. Vse vzgojiteljice ob 

zaznani stiski otroka poiščejo pomoč. Nekatere izmed njih vidijo pomembno vlogo pri 

vzpostavljanju sodelovalnega, zaupljivega odnosa s starši, medtem ko nekatere vidijo svojo 

vlogo v sodelovanju s strokovnimi delavkami.  Vsaj ena izmed intervjuvank še izraža, da je 

njihova vloga vodenje otrok, pomoč otrokom in organiziranje aktivnosti za spodbujanje 

socialnega razvoja/socialnih veščin otroka, čustvenega opismenjevanja in učenja sproščanja.  
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Strokovne delavke svojo vlogo vidijo pomembno predvsem v pogovorih, usmerjanju in 

podpori vzgojiteljicam pri soočanju s stiskami otrok. V sklopu podpore organizirajo različne 

sestanke, izobraževanja, okrogle mize in izdajajo interna gradiva o različnih zaznanih težavah. 

Strokovna delavka, ki dela kot ravnateljica, svoje zaposlene spodbuja k preseganju svoje 

lastne izkušnje vzgoje z naučenim znanjem za vzgojo otrok. Vse tri strokovne delavke tudi 

spodbujajo vzgojiteljice k samorefleksijam odzivov in čustev.  

3.6.4. Raziskovalno vprašanje 4 

Katera vedenja in čustvene odzive vzgojiteljice in strokovne delavke izpostavijo kot najbolj 

izstopajoča? 

Večina vzgojiteljic je odgovorila, da jim najbolj izstopajoče vedenje predstavlja intenziven 

trajajoč jok, zaprtost vase, odmik od skupine in asocialno vedenje. Nekaj vzgojiteljic je 

izrazilo, da jim najbolj izstopajoče vedenje predstavljajo vedenja, ki so moteča za celotno 

skupino in ki v skupini porušijo ustaljene dejavnosti. Ena strokovna delavka je izrazila, da je 

to agresivno vedenje, pri katerem ni mogla ugotoviti ali gre za agresivno vedenje, ker otrok ni 

usvojil drugih tehnik komunikacije ali gre za agresivno vedenje, za katerim se skriva neka 

stiska otroka.  

3.6.5. Raziskovalno vprašanje 5 

Kako vzgojiteljice in strokovne delavke opisujejo vlogo in pomen preventivnega delovanja 

vrtca za razvoj otrokovih stisk? 

Preventivno delovanje je po mnenju skoraj vseh vzgojiteljic in vseh strokovnih delavk v vrtcu 

zelo pomembno (»Tukaj je eno tako začetno vzgojno jedro.«). Ena vzgojiteljica se le delno 

strinja, saj je mnenja, da preventiva lahko poleg dobrega, otrokom tudi škodi, zato ji je bližje 

princip učenja iz izkušenj. Gabrovec (2015) piše, da lahko v okviru vrtcev ob načrtovanju 

primarne preventive in razvojnega svetovanja rešujemo številne vedenjske in socialne težave 

otrok. Vse vzgojiteljice in dve strokovni delavki (op. a.: ena izmed strokovnih delavk se je 

osredotočila samo na svojo vlogo pri opolnomočenju vzgojiteljic) so med najpomembnejše 

varovalne dejavnike vključile vzpostavljanje zaupnih in podpornih odnosov vzgojiteljic z 

otroki, pri katerih dobijo otroci občutek vrednosti, pomembnosti in ljubezen. Leseman (v 

Kašnik Janet idr., 2009) pravi, da so čustveno varni in stabilni odnosi v predšolski vzgoji 

bistveni pogoj za zdrav razvoj in učinkovito učenje. Poleg tega intervjuvanke poudarjajo še 

zagotavljanje varnega, spodbudnega in sprejemajočega okolja, kjer se otrok ne počuti 

ogroženega in lahko razvija svoje potenciale. Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) pišeta, da 

je tudi Maria Montessori veliko vlogo namenjala pripravi spodbudnega okolja. Otrok lahko v 

spodbudnem okolju razvija vse svoje notranje potenciale. Kobolt (2010) dodaja, da je 

pomembno, da se v skupini vzpostavi klima, kjer lahko vsak otrok najde svoj »prostor pod 

soncem«. Vsak otrok mora v skupini občutiti sprejetost in vrednost.   

 Več kot polovica intervjuvank je poudarila, da je pomemben del preventive tudi poznavanje 

otroka in njegovih individualnih potreb in drugih značilnosti ter zgodnje prepoznavanje 
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sprememb v njegovem vedenju in čustvovanju. Tudi Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 

(2008) pravita, da je poznavanje otrokovega razvoja in individualnih razlik med otroki nujno 

pri izbiri vsebin, pristopov in metod dela. Prav tako je nujno, da poznamo otrokov razvoj, da 

lahko opazujemo otrokovo vedenje in spremljamo njegove odzive, sodelovanje in 

vključevanje, da lahko lažje prepoznamo odmike od normativnega/običajnega razvoja. Vse 

vzgojiteljice in dve strokovni delavki so poudarile pomen učenja čustvenega opismenjevanja 

in učenja socialnih veščin. Mekota (2011) piše, da moramo otroke naučiti prepoznavanja 

čustev in učiti avtonomnega, ozaveščenega, sočutnega in nenasilnega izražanja čustev. Prav to 

pa so v okviru čustvenega opisovanja navedle tudi intervjuvanke; pri preventivi spodbujajo in 

izvajajo različne dejavnosti, kjer se otroci učijo izražati svoja čustva in prepoznavat čustva pri 

drugih.  

 Hmelak in Lepičnik Vodopivec (2015) pravita, da pa ne smemo zanemariti pomembne vloge 

socialnega učenja, ki omogoča, da se otroci učijo tudi skozi perspektivo odraslih, z 

vživljanjem v moralne dileme in z vsakodnevnim reševanjem medvrstniških konfliktov. 

Številne intervjuvanke so pri socialnem učenju pomembno vlogo pripisale socialnim igram, 

preko katerih se po njihovem mnenju otroci učijo sodelovanja, empatije, sočutja, povezanosti, 

medsebojne pomoči in razreševanja konfliktov. Tudi Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) 

pišeta, da s pomočjo socialnih iger posameznik bolje spozna sebe, svoje potrebe in čustva, kar 

pripomore k oblikovanju pozitivne samopodobe. S pomočjo socialnih iger otroci mnogokrat 

drugačnost in raznolikost vključujejo v svoje življenje kot nekaj pozitivnega, se spoznavajo, 

sodelujejo in si prizadevajo za skupne cilje. Intervjuvanke so večkrat omenile, da za učenje 

čustvenega opismenjevanja in socialnih veščin uporabljajo številne medije. Najpogosteje so 

omenile zgodbe, pravljice in lutke. Miller (2003) piše, da so lutke odličen pripomoček za 

poučevanje, saj se lahko otroci skozi lutko svobodneje izražajo, saj so oči uprte v lutko in ne 

vanje. Kar polovica intervjuvank je omenila, da jim preventivno podporo predstavljajo že 

doživete izkušnje otrok in vživljanje v situacijo, s čimer se strinjata tudi Hmelak in Lepičnik 

Vodpivec (2015), ki pravita, da se predšolski otrok najbolje uči s konkretnimi izkušnjami in 

aktivno udeležbo. Kar osem intervjuvank pa je izpostavilo tudi učenje pomiritve samega sebe 

in sproščanje, od tega jih je več kot polovica omenila, da pomemben del predstavlja tudi 

ureditev prostora, kjer pomemben del predstavlja kotiček za umirjanje, ki ga otroci 

uporabljajo na lastno pobudo. Hmelak in Lepičnik Vodopivec (2015) pišeta, da velikokrat 

pozabljamo, da so že predšolski otroci pogosto pod stresom in da nujno potrebujejo sprostitev, 

če želimo, da bodo zrastli v zdrave, ustvarjalne osebnosti, ki se bodo znale soočati s stresom. 

Polovica intervjuvank pomembno vlogo pripisuje tudi dnevni rutini in postavljenim pravilom 

ter striktnim upoštevanjem le-teh. V treh primerih intervjuvanke poudarjajo sebe kot 

pomemben del preventive, in sicer kot vzor in zgled otrokom. Pet intervjuvank zaznava tudi 

pohvale, zahvale, spodbude, krepitev močnih točk in izhajanja iz otrokovih zmožnosti kot 

pomemben del preventive. Sedem intervjuvank je pomembno vlogo pripisalo tudi sodelovanju 

s starši in vsakodnevni komunikaciji o otroku. Tudi Miller (2003) pravi, da so starši del tima, 

pomembno je, da z njimi redno komuniciramo in si izmenjujemo pomembne informacije. 

Starši namreč najbolj poznajo svojega otroka, vzgojiteljice in strokovne delavke pa poznajo 

zakonitosti otrokovega razvoja in različne vzgojne strategije. Le s sodelovanjem obeh strani 
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lahko otroku omogočimo najučinkovitejšo podporo. Zanimivo pa je, da sta samo dve 

vzgojiteljici omenili, da pomembno preventivno oporo predstavljajo tudi izobraževanja za 

strokovne delavce, različni timi, kjer si vzgojiteljice med seboj izmenjajo izkušnje in 

strokovno pomoč drugih strokovnih delavcev v vrtcu. Medtem ko so sodelovanja, 

izobraževanja in time za izmenjavo izkušenj izpostavile vse tri strokovne delavke. Tudi 

Gabrovec (2015) piše, da je za ustrezno načrtovanje pomoči in oblikovanje podpore otrokom 

v stiski  ključno sodelovanje svetovalnega delavca z zaposlenimi strokovnimi delavci in starši.  

IV. Sklep 
Leopold in Milona Bregant sta že leta 1966 govorila o stiski kot čustvenem stanju, v katerem 

otrok ne vidi izhoda, saj si zaradi pomanjkanja izkušenj ne zna pomagati sam. Metljak, Kobolt 

in Potočnik (2010) pravijo, da lahko otroci zaradi svoje stiske izbruhnejo in postanejo 

nemirni, glasni, moteči in iščejo pozornost, lahko pa postanejo odmaknjeni, pasivni, sanjavi in 

izolirani. Ker so otrokova prva leta izrednega pomena za njegov nadaljnji razvoj, je ključno, 

da otrokove stiske pravočasno zaznavamo in se na njih primerno odzovemo. Pri tem pa 

moramo biti pozorni, da se pri svojem delovanju ne osredotočamo samo na otroka in njegovo 

težavo ter s tem ne zapademo v ustaljene vzorce individualne pomoči, temveč delujemo bolj 

celostno in vzamemo v obzir širši kontekst. 

Nemalokrat se zgodi, da se izstopajoče vedenje otroka prezre in se otroka razume, kot pravi 

Kluger (1970, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010), kot vzgojno težavnega posameznika, ki 

odklanja pedagoške pristope in vplive ter ne kaže pripravljenosti za spreminjanje svojega 

vedenja. Kljub temu da tovrstno razumevanje izstopajočega vedenja po Bregant in Bregant 

izhaja iz leta 1970, se nekateri pedagoški delavci, zaradi svojih subjektivnih teorij in 

posledično diskurzivnih praks, še vedno poslužujejo tovrstnega razumevanja. Težava je v 

navedeni definiciji v otroku samem in ni opredeljena v širšem družbenem kontekstu.  

V raziskavi, ki sem jo izvedla v treh vrtcih iz različnih delov Slovenije, sem ugotovila, da 

nemalokrat pride tudi v spodbudnem okolju, v vrtcu do izstopajočega vedenja, ki ga 

intervjuvanke doživljajo kot vedenje, kateremu je treba posvetiti več pozornosti, saj odstopa 

od običajnega vedenja in jim najpogosteje predstavlja prvo opozorilo, da se z otrokom nekaj 

dogaja. Kobolt (2010) pravi, da tako kot ni otroka nasploh, tako tudi ni izstopajočega otroka 

nasploh. Pričakovanja, norme, pravila in kultura so tisti elementi, ki določajo, kaj v nekem 

trenutku razumemo kot izstopajoče, moteče, izzivalno. Vzrokov, virov in dejavnikov za 

izstopajoče vedenje je izredno veliko. Eden izmed možnih vzrokov za izstopajoče vedenje 

predstavljajo stiske otrok, ki lahko pustijo na otroku dolgotrajne posledice, če se na njih ne 

odzovemo pravočasno. Zanimivo je, da je samo ena od intervjuvank v opredelitvi 

izstopajočega vedenja uporabila pojem motečnosti, medtem ko so pri opredelitvah znakov 

stisk otrok, nekatere izmed njih uporabile tudi pojem »moteče vedenje«. Predvidevam, da 

lahko razlog za samo razumevanje in pojmovanje izhaja iz izbrane terminologije in 

uporabljenega diskurza. Pojem »izstopajoč« v Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni 

»postajati (zelo) opazen, viden«, medtem ko nekateri drugi izrazi, ki se prav tako uporabljajo 
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pri poimenovanju izstopajočega vedenja otrok, bolj poudarjajo »problematičnost«
2
 otroka. Že 

sam izraz »motiti« ima v Slovarju Slovenskega knjižnega jezika drugačen pomen; pomeni 

»delati, da kdo ne more biti zbran, osredotočen na kaj«, kar odpira individualni diskurz 

problematičnosti posameznika. Verjetno bi ob uporabi drugega poimenovanja, kot je na 

primer moteče vedenje, pridobila drugačne rezultate. Tudi Metljak, Kobolt in Potočnik (2010) 

se strinjajo, da različni izrazi nakazujejo razlike v pristopih in razumevanju.  

Raziskava je pokazala, da so za vzgojiteljice in strokovne delavke najbolj izstopajoča vedenja 

eksternalizirane oblike vedenja, ki v skupino vnašajo nemir, motečnost in zahtevnost. Eno 

izmed takšnih vedenj je intenziven, dlje časa trajajoč jok, ki večini intervjuvank predstavlja 

tudi znak, da otrok doživlja stisko. Izrazito eksternalizirano izstopajoče vedenje je tudi 

»agresivnost otrok«. Poleg oblik vedenja, ki motijo okolico pa rezultati prikazujejo, da so med 

bolj izstopajočimi vedenji tudi takšna, ki so internalizirana in manj vidna. Mednje spadajo 

predvsem zaprtost vase, odmik od skupine in asocialno vedenje.  

Raziskava je pokazala, da intervjuvanke med najpogostejše vzroke za stiske navajajo številne 

spremembe. Spremembe v vrtcu se nanašajo predvsem na vstop otroka v vrtec, kjer otrok 

lahko doživi stisko pri vzpostavljanju in upoštevanju novih pravil, drugačnemu način 

komunikacije, vzpostavljanju stikov z vrstniki in novemu okolju, kjer se sreča z drugimi 

vrstniki. Pogost vzrok za stiske izhaja tudi iz same skupine in skupinske dinamike, kjer se 

otroci ne razumejo med seboj težko navezujejo stike z drugimi otroki in se v skupini počutijo 

manjvredne in nesprejete. Občutek manjvrednosti pa nedvomno zmanjšuje občutek sprejetosti 

in varnosti v skupini, kar so nekatere intervjuvanke prav tako izpostavile kot možen vzrok 

stiske. Poleg sprememb, ki se dogajajo v vrtcu, so intervjuvanke navedle še spremembe, ki 

otroku povzročajo stiske in izvirajo iz družine, med katerimi je najpogostejša ločitev 

partnerjev, rojstvo drugega otroka, neprimeren vzgojni stil in nasilje v družini. Najpogosteje 

vzroki izhajajo iz družine in vrtca, le redko pa so med vzroke navedle biološko neravnovesje 

otroka in vodenje v skupini. Razvidno je, da je kar nekaj intervjuvank omenilo vzgojni stil in 

vodenje v družini, medtem ko je vodenje skupine v vrtcu omenila le peščica intervjuvank, kar 

v svoji raziskavi posredno ugotavlja tudi Turnšek (2008), kjer se je pokazalo, da vzgojiteljice 

sebe ne doživljajo kot pomembne soustvarjalke kakovosti vrtcev. Seveda je potrebno 

poudariti, da je vodenje skupine le ena izmed mnogih vlog, ki jih imajo vzgojiteljice v skupini 

in eden izmed sestavnega dela kakovostnega vzgojnega procesa, zato bi bilo rezultate tvegano 

posploševati in ustvarjati neresnične zaključke.  

Kljub temu pa se sprašujem, kaj majhna zavednost o vplivu svojega vodenja pomeni za samo 

vzgojo otrok? Deželak (2011) pravi, da vzgojitelj v prvi vrsti vodi vzgojno-izobraževalni 

proces. Rezultati pa prikazujejo, da se vpliva njihovega vodenja na otroka oziroma njegove 

stiske, ko razmišljajo o vzrokih
3
 za stiske velikokrat ne zavedajo. Razmišljam, da lahko enega 

izmed možnih vzrokov za tovrstno problematiko prikazuje nezadostno reflektiranje svojih 

                                                 
2
 Problematičnost v tem kontekstu uporabljam za dodaten poudarek individualne težave otroka, ki ga izpostavlja  

medicinski diskurz in je usmerjen v »deficit« otroka.  
3
 Razvidno je, da sta samo dve intervjuvanki izpostavili njuno vodenje kot možen vzrok za stisko otroka. 

Kasneje, pri opredeljevanju in razmišljaju o vlogi pa se poraja občutek, da se prav vse intervjuvanke zavedajo 

svoje pomembnosti pri vzgojnem procesu.    
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odzivov in njihovega miselnega sveta. Kot pravi Turnšek (2008) je vedenje in delovanje v 

pedagoških situacijah tesno prepleteno z miselnim svetom in načinom konstruiranja 

stvarnosti. Pomembno je, da se zavedamo vpliva vodenja in kot pravi Vec (2011) smo 

pozorni, da različni stili vodenja v kombinaciji z drugimi značilnostmi, kamor sodijo 

individualne značilnosti in značilnosti skupine, lahko po svoje spodbujajo dejavnike za 

nastanek stisk otrok.   

Eden izmed pomembnih vlog pedagoških delavcev je tako nedvomno reflektiranje in 

ozaveščanje lastnih subjektivnih teorij. Tudi Metljak (2010, str. 227) govori o tem, da je ena 

ključnih predpostavk odnosnega razumevanja izstopajočega vedenja ta, da se moramo s 

težavami vsi udeleženci naučiti shajati, da moramo vplivati najprej »nase«, da težav ne 

krepimo ali jim ne dodajamo novih. Šele nato sledi delovanje, usmerjeno v odnose in različne 

kontekste. 

Rezultati raziskave so pokazali, da tako vzgojiteljice, kot tudi strokovne delavke iz zajetega 

vzorca dajejo izstopajočemu vedenju in stiskam velik pomen, kar nedvomno predstavlja 

spodbuden podatek. Lahko rečemo, da intervjuvanke nudijo otrokom dodatno podporo in 

spodbudo pri njegovem razvoju in tako njihova skupina v vrtcu ni le prostor, kjer je otrok v 

varstvu, temveč mnogo več. 

Kobolt (2010, str. 1) piše, da »razumeti izstopajoče vedenje je lažje, kot se nanj primerno 

odzvati«. Vzgojiteljice in strokovne delavke, ki so sodelovale v raziskavi se ob opaženem 

izstopajočemu vedenju najprej odzovejo z usmerjeno pozornostjo, opazovanjem in 

beleženjem neobičajnih odzivov. Odzivi in pristopi se razlikujejo glede na razumevanje stisk 

in lastnih kognitivnih shem. Rezultati prikazujejo, da odzivi v prvi vrsti zajemajo pomiritev 

otroka ob zaznani stiski, krepitev občutka varnosti in sprejetosti ter nudenje opore. Vse 

poudarjajo, da je njihov pristop umirjen, sočuten, spoštljiv in razumevajoč. Vzgojiteljice 

otroku namenijo dodatno individualno podporo in, z namenom želje po podpori in 

posredovanju, otroka spodbujajo k ubeseditvi in iskanju vzroka za stisko. Le tri vzgojiteljice 

poleg individualne podpore vključujejo tudi vrstnike in otrokom omogočijo še skupinsko 

podporo. Razvidno je, da prevladuje utečena praksa individualne podpore posamezniku, kar je 

velikokrat rezultat razumevanja stiske po principu medicinskega modela, ki težavo oziroma 

deficit vidi v otroku, ki ga želi z individualno podporo odstraniti oziroma zmanjšati. Če 

želimo preseči usmerjenost k  individualni podpori, pa se moramo osredotočiti predvsem na 

grajenju skupnega sodelovanja med otroki. Kobolt (2010) pravi, da lahko na osnovi 

modelnega učenja in skupnega sodelovanja gradimo takšno klimo in odnose v skupini, ki se 

na izstopajoče vedenje odzivajo sistematično, resno in usklajeno, da vsak soudeleženi v 

konfliktu sprejme svoj del odgovornosti. Pomembno je, da vsak otrok najde področje, kjer 

lahko sodeluje in izkusi sprejetost, četudi ga drugi večkrat dojemajo kot drugačnega. Vloga 

pedagoškega delavca v vrtcu tako ni (samo) individualna podpora, temveč oblikovanje 

spodbudnega okolja, v katerem bodo spodbujani participacija, vključevanje, možnost izbire, 

sodelovanje, sočutje in podpora drug drugemu. Ljudje smo družbena bitja in redkokdaj se 

zgodi, da moramo neko težavo razrešiti brez soudeleženosti druge osebe. Žnidaršič (2004) 

pravi, da posameznik ne more delovati brez skupine, tako kot se tudi skupina odziva na 

posameznikove potrebe in značilnosti. Poleg tega pri skupinskem sodelovanju zmanjšujemo 
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stigmo otroka s stisko, saj otrok ni več v središču pozornosti kot nekdo s primanjkljajem, 

vendar postane enakovreden član družbe, ki sodeluje in si med sabo pomaga.  

Večina intervjuvank ob zaznani stiski otroka k sodelovanju, z namenom celovitejše podpore, 

povabi tudi starše. Starši otrokom predstavljajo najpomembnejši vpliv v zgodnjem otroštvu. 

Pozitiven odnos, ki je po mnenju Huffmana in drugih (2000, v Joseph in Strain, 2004) zgrajen 

na zaupanju in razumevanju, bo spodbudil otrokovo sodelovanje in motivacijo. Kadar 

pedagoški delavci sprejmejo starše kot enakovredne sogovornike in partnerje, bodo starši v 

njih pridobili zaupanje in spoštovanje, kar pozitivno vpliva tako na vzgojitelje, kot tudi na 

starše in otroke. Tudi v Kurikulumu za vrtce (2015) je navedeno, da je sodelovanje 

pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj lahko veliko prispeva k ustreznemu 

dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.  

Vzgojiteljice pa se manj po pomoč obračajo na druge strokovne delavke v vrtcu. Kar je 

zanimivo, saj vzgojiteljice za pomoč otrokom s stiskami, glede na program predšolske vzgoje, 

pogosto nimajo dovolj znanja s tega področja za ravnanje. Pomanjkanje znanja lahko tako 

hitreje pripelje do neuspehov pri soočanju s stiskami. Očitno pa tukaj prihaja do navzkrižja, 

saj rezultati raziskave prikazujejo, da se vse strokovne delavke zavzemajo za sodelovanje in 

podporo vzgojiteljicam. Tudi Gabrovec (2015) piše, da je za ustrezno načrtovanje pomoči in 

podpore otrokom v stiski ključno sodelovanje svetovalnega delavca z zaposlenimi 

strokovnimi sodelavci in straši. V Programskih smernicah: Svetovalna služba v vrtcu (2008) 

je navedeno, da je ena izmed njihovih vlog povezovanje in sodelovanje z namenom 

dopolnjevanja pri dejavnostih na področju posameznika ali skupine. Rezultati raziskave 

prikazujejo tudi, da se strokovne delavke najpogosteje v skupino vključijo posredno, preko 

podpore vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljicam, manj pa so v primeru stisk otroka 

prisotne v skupini. Razmišljam, kaj to pomeni za otroka, ki doživlja stiske? Res je, da so 

vzgojiteljice tiste, ki najbolj poznajo otrokove individualne značilnosti. Že prej pa sem 

omenila, da so za področje stisk otroka v vrtcu prisotni številni drugi strokovni delavci, kot je 

na primer svetovalna služba, ki ima najpogosteje več znanja in orodij za soočanje. Uspeh je 

najpogosteje nedvomno v sodelovanju, predvsem v sodelovanju tako vzgojiteljic in drugih 

strokovnih delavk, kot tudi staršev. Pomembno je, da se podpora načrtuje v skupini, kjer je 

vsak otrok sprejet in pomemben. 

Razvidno je, da je kakovost samega vzgojnega procesa in širše gledano tudi samega vrtca 

produkt različnih dejavnikov. Številni avtorji (npr. Fotnaine, Torr, Grafwallner in Underhill, 

2006, Leavers, 1994, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) navajajo, da je v 

kakovostnem vrtcu najprej treba zagotoviti objektivne razmere (ki se ocenjujejo s strukturnimi 

kazalci kakovosti, kot so število otrok v oddelku, razmerje med številom strokovnih delavk in 

otrok v oddelku, velikost igralnice in podobno) in kakovosten vzgojni proces (pogostost 

socialnih interakcij, občutljivost vzgojiteljice, odzivnost vzgojiteljice, otrokova vključenost in 

dobro počutje, pogostost in značilnost govornih interakcij med otroki in podobno). Zanimivo 

je, da so se intervjuvanke pri načrtovanju preventivne podpore usmerile predvsem v 

kakovosten vzgojni proces, medtem ko objektivne razmere niso bile v ospredju. Predvidevam 

lahko, da pedagoške delavke pri zagotavljanju kakovosti vrtca, kamor prištevamo tudi 

preventivno podporo, bolj poudarjajo vlogo njih samih v kakovostnem vzgojnem procesu, kot 
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dejavnike, ki na kakovost vplivajo na sistemski ravni. Eden izmed možnih razlogov je lahko 

proces vplivanja; intervjuvanke imajo namreč več vpliva na zagotavljanju kakovostnega 

vzgojnega procesa kot na objektivne razmere. 

Pomemben del zagotavljanja kakovosti v vrtcu predstavlja preventivna podpora otrokom na 

področju doživljanja stisk. Večina intervjuvank med ključne dejavnike prišteva vzpostavljanje 

stabilnih odnosov med vzgojitelji in otroki, kar Leseman (v Kašnik Janet idr, 2009) navaja kot 

bistven pogoj za zdrav razvoj otroka. Raziskava je pokazala, da stabilen odnos pomeni 

predvsem zaupnost, podporo, zagotavljanje občutka pomembnosti, vrednosti in ljubezni. Na 

odnosu pa nedvomno temelji tudi oblikovana klima, ki jo v vrtcu sooblikujejo tako zaposleni, 

kot tudi otroci in starši. Spodbudna klima, ki omogoča, da najde svoj prostor in sprejetost 

vsak otrok, lahko že sama po sebi spodbuja sodelovanje in empatijo.  

Rezultati prav tako prikazujejo, da je intervjuvankam izrednega pomena natančno poznavanje 

otroka in njegovih individualnih značilnosti ter dejavnikov odpornosti in dejavnikov tveganja, 

ki izhajajo iz otroka. Ker se spremembe pri otroku ponavadi najprej začnejo izražati v 

vedenju, nam natančno poznavanje otroka omogoča, da le-te spremembe kar se da hitro 

odkrijemo in otroku nudimo podporo.  

Seveda pa ne moremo niti mimo načrtnega učenja in spodbujanja čustvenega in socialnega 

razvoja. Pri tem je pomembno omeniti predvsem čustveno opismenjevanje in učenje socialnih 

veščin. Oboje se v okviru preventivne podpore izvaja kot načrtna dejavnost, ki ji vzgojiteljice 

namenijo veliko časa. Dejavnosti želijo čimbolj približati otrokom, za kar uporabljajo številne 

metode in tehnike, med katerimi so učinkovitejše tiste, pri katerih uporabljajo socialne igre in 

različne medije, kot so lutke in zgodbe. Poleg tega pa se lahko ti dve področji v spodbudnem 

okolju razvijata tudi povsem spontano, ob povsem vsakdanjih situacijah, kot so vzpostavljanje 

stikov, reševanje konfliktih situacij, sodelovanje med igro in podobno. Vodopivec (2015) 

pravi, da se otrok najbolje uči s konkretnimi izkušnjami in aktivno udeležbo. V konkretnih 

izkušnjah pa lahko vzgojiteljica otrokom s svojim zgledom in pohvalami, zahvalami ter 

krepitvi otrokovih močnih točk nedvomno pripomore h krepitvi otrokove samozavesti in 

samovrednotenja, ki tako postane eden izmed dejavnikov odpornosti, ki izhajajo iz otroka.  

Med pomembne dejavnike preventive, sodeč po rezultatih intervjuvanke prištevajo tudi 

ureditev prostora, vsem znana, skupaj postavljena pravila, ustaljen dnevni red in striktno 

upoštevanje naštetega. Stalnost otrokom zagotavlja občutek varnosti. Otrok natančno ve, 

kakšne bodo posledice in kam se lahko zateče po podporo, ko jo potrebuje. Tudi v  

Kurikulumu za vrtce (2015) je zapisano, da sta organizacija časa in prostora pomembna 

elementa, v sklopu katerih se uveljavljajo načela organizacije zdravega, varnega in prijetnega 

prostora, zagotavljanje zasebnosti in intimnosti ter fleksibilnosti in stimulativnosti prostora, ki 

je osnova za izgrajevanje spodbudne klime.  

Preventivna podpora zajema tudi aktivno sodelovanje s starši, vzgojitelji in drugimi 

strokovnimi delavci. Kot pravi Gabrovec (2015) vsi našteti podpirajo otroke in jih 

usposabljajo za obvladovanje življenja, dela in odnosov. Pomembno je, da se med njimi 

vzpostavi partnerski odnos, ki temelji na podpori in spoštovanju.  
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Pedagoški delavci v vrtcu so pogosto vključeni v številna izobraževanja, ki jih najpogosteje 

na podlagi zanimanj in zaznanih potreb organizirajo strokovne delavke, vodstva in svetovalne 

službe. Rezultati raziskave so pokazali, da prav vodstvo in svetovalne službe poudarjajo 

pomen izobraževanj kot velik del preventive, medtem ko to poudarja samo peščica 

intervjuvanih vzgojiteljic.  

Rezultate raziskave veljajo samo za izbrani vzorec in jih je tvegano posploševati ter si 

ustvarjati neresnična pričakovanja. Raziskava je pokazala, da so stiske v vrtcu del 

vsakdanjega življenja, ki mu večina pedagoških delavcev namenja veliko časa. Kljub temu je 

zaznati, da so še vedno prisotne številne vrzeli, ki bi jih lahko s kančkov več ozaveščanja in 

samorefleksije po mojem mnenju zmanjšali.   
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VI. Priloge 

Priloga 1: Primer dobesednega prepisa intervjuja – vzgojiteljica 7 

Najprej me zanima vaša delovna doba.  

5 let 

Kako razumete izstopajoče vedenje?  

Izstopajoče vedenje na različnih področjih, neprimerno vedenje ali izstopajoče v smislu 

pretirana pridnost, pretirana zadržanost, imela sem tudi eno deklico, ki želi preveč ugajat, ni 

mogoče vedno izstopajoče tisto kar mi vidimo, mogoče je tudi prikrito. Vedno to njegovo 

drugačno vedenje izstopa od običajnega in ponavadi nas s takim vedenjem otrok želi priklicati 

na pomoč. 

Kaj pa mislite, da so vzroki za takšno vedenje?  

Na primer deklica, ki je vedno bila pripravljena ugajati je bila v bistvu od doma tega 

navajena, ker če bo dobra, bo opažena, sicer je pa ves čas bilo drugače. Jaz sem se ves čas 

trudila, da sem opazila kaj je kdaj narobe naredila, da ni bilo popolno, da je je bilo tudi v 

redu… In počasi v enem letu sva ugotovili, da bi lahko šlo tudi drugače, ampak vzorec od 

doma je bil zelo močen. Potem bi poudarila tudi to moteče vedenje da ves čas kljubuje 

pravilom, dogajanju, dejavnostim, pa tudi želja po tem da je opažen. Doma imajo štiri otroke, 

fante zahtevne, mama je že obupana  in je bil on v bistvu samo željan pozornosti in jo je iskal 

s tem neumnim vedenjem. Tako da sem potem vedno pazila, da je on dobil pozornost, ko je 

bil normalen in je potem tudi ugotovil da ne rabi počet neumnosti, da je opažen, drugim 

nagajat, v krožnike, karkoli. Bistvo je, da otroka opaziš preden naredi to izstopajoče vedenje 

pa on potem ugotovi, da to ni tisti faktor ki ga mora narediti, da ga mi opazimo. Lahko 

mogoče celo rečem, da otrok s tem svojim nenavadnim vedenjem kaže, da nekaj ni ok. Da se 

nekaj dogaja, kar ne zna sam razrešit.    

Govorili ste o otrocih, ki so bili  zadržani... 

Niso se vključevali v igro, jim je bilo že dovolj, da so sedeli na stolu. V bistvu si jih ti moral 

spodbuditi, motivirati, da so tekali, da so šli zunaj na igrišče, ampak ves čas so potrebovali 

mojo motivacijo potem kasneje, ko pa se prepletejo te prijateljske vezi, ko se začnejo 

vzpodbujati med seboj, je bilo spet boljše. Ampak se mi zdi, da tudi to prihaja od doma, 

navada da so straši bili tisti ki so krmilili s tem otrokom . Nič ni bilo iz njega ven, vse je bilo v 

bistvu pobuda staršev, s tem se boš igral… Prav je da jim damo priložnost, da spoznajo… So 

otroci ki so zaznamovani, so grozni in moteči in to potem raste z njimi. Mi smo imeli dečka ki 

ni bil v vrtcu, pa je bil kriv za nekaj kar se je zgodilo . Moramo ozavestiti in spremeniti tudi 

miselnost nas odraslih najprej.  

Katero vedenje je pa najbolj izstopajoče? 



 

 

79 

 

Imela sem enega fantka, ki je skozi iskal pozornost z neumnostmi ali hihitanju pri mizi, 

metanju kruha, kar je za predšolske šestletnike nesprejemljivo. Tudi potiskanje drugih, s tem 

da je dobil pozornost vseh. To je bilo mogoče najbolj moteče za delovanje skupine, motenje 

in ves čas je bilo potem tisto ustavljanje dejavnosti. 

In kakšni so bili vaši odzivi? 

Jaz sem ugotovila da je on noro potreboval eno nežnost, cartanje. On je bil že velik fant in ko 

si ga ti vzel v naročje, on se ti je v bistvu zvil. On je rabil ta občutek, da ima nekdo za njega 

čas. Doma, predvidevam in tako kot smo se na govorilnih tudi pogovarjali, doma ni toliko 

časa… Jaz sem ga s tem najbolj kupila. Da sem se k njemu usedla pri zajtrku, da se je čutil 

pomembnega, da je bil zaposlen z dejavnostmi. Ko pa je prišla nova oseba v igralnico je on 

takoj preveril z neumnostmi  na kakšnem nivoju je pa ona  in kje bo postavila mejo. Ta otrok 

je potreboval mejo. Pri meni je dobil strogo mejo. Pravila, to mu je manjkalo od doma. Je pa 

rabil nežnost, spoštovanje, bližino, to mu je manjkalo… Res pa je da je bil s tem zaznamovan, 

vsi so ga imeli za težavnega, vsega je bil kriv. Vendar z minimalnimi stvarmi se da veliko, da 

mi je dal roko na sprehodu in smo imeli cel dan mir pred njim. Tako, da sva se mela potem 

super celo leto.  Otroci rabijo vsi stroga pravila, ne pa če sem danes dobro volje bo pa tako, če 

pa sem slabe volje bo čist drugač, isto merilo do konca. 

Kako pa vi ta pravila vzpostavljate? 

Mesec  september je vedno namenjen temu pravilom, ker čez poletje vse pozabijo. Skozi 

knjige in druge dejavnosti, kar nam narekuje kurikulum, da spoznajo pravila. Potem tudi to, 

da če se zgodi nekaj, da otrok pove kaj je bilo narobe. Pa res strogo, da so pravila vsak dan 

ista, ker če boš pa danes dovoli, da se riše po mizi brez podloge. je že konec, je škoda vsakega 

dela, to se mi zdi zelo pomembno.  

Kako pa mogoče razumete stisko otroka? 

Imela sem tudi dva dvojčka kjer sta se starša ločevala. Eden dvojček je bil že od začetka bolj 

na meji in se mu pozna primanjkljaj še danes in  ko so se ločli se je kazala očitna stiska in 

sicer pri enem na tak način da je bil zelo živahen, imel je posebne gibe, nenadzorovane, ves 

čas je tekal. Drugi dvojček je bil pa zaprt vase. Risal, pisal, ves čas se igral v samoti in je bil 

neopazen, ampak on je imel noter stisko. Nič ni povedal o domu. Ko je prišel ati je bil spet 

zelo zadržan. Res opaziš, da otrok lahko na različne načine izraža stisko. In dejansko je imel 

večjo stisko tisti, ki je bil tako živahen. On sploh ni vedel več kaj se dogaja, kje je zdaj njegov 

dom, kako se naj obnaša da bo prav. Tako da se mi zdi res pomembno, da smo mi tukaj 

nevtralni ko se dva starša ločita, da se ne postavljamo na nobeno stran pa da iščemo tisto kar 

nam koristi pri vzgojnemu delu. Otrok je res bogi če ima stisko pa da je mi ne razumemo in 

tudi ne smemo mu dati tega občutka da je bogi, mu pomagati se s tem soočiti. Mi smo s tem 

dečkom, ki je imel že od rojstva malo primanjkljaja in potem še stiska, delali individualno. 

Naša psihologinja mu je pomagala, da se je čutil pomembnega pa tudi to je treba, da se čuti 

sprejet v skupini in da je del nas ne glede kaj se doma dogaja. Da smo mi isti do njega, ker 

otrok v bistvu preživi v tednu večino tedna v vrtcu od osem do devet ur so z nami.  
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Kakšni so bili potem vaši odzivi pri enem in pri drugemu? So se kaj razlikovali?  

Ne, to sem pa zelo podobno. Če sta imela vikend pri atiju smo se potem pogovarjali kaj so 

delali. Mi damo tudi zvezek za domov čez vikend, pa smo se potem pogovarjamo ali sta 

pri atiju barvala, a ima ati tudi barvice, take čist otoške teme, da sta onadva videla da tudi jaz 

razumem da sta enkrat pri atiju, enkrat pri mamici. Potem sta bila pri mamici smo se spet isto 

pogovarjali, ne pa konkretno. Nismo imeli nikoli temo družina, oče, mama. Temu smo se 

izogibali. Imeli smo tudi dečka iz Albanije, ki nimajo istih običajev kot mi. 

Na primer velikonočni zajtrk , zajček, Miklavž, Božiček in se tudi o tem s tega in finančnih 

vidikov nismo o tem pogovarjali, da bi naredili jutranji krog in da bi vsak povedal kaj je dobil 

za zajčka. Ne to ne, ampak samo na splošno. Pride, v slikanici je nastopal, jajčka je pobarval 

in razdelil, to je mogoče še vsem dostopno. Drugače pa čimmanj povzročat stiske, aha jaz pa 

nisem dobil. Ali pa tudi čez vikend včasih smo se pogovarjali kaj je kdo delal, temu se 

izogibamo. Eni bodo šli čez vikend na konec sveta, drugi pa mogoče samo domov in k babici. 

In s tem smo tudi zelo povezana skupina, ni nekih taborov, tudi stisko drugega otroka 

so prepoznavali sami. Tudi temu fantu iz Albanije so veliko pomagali brez moje vednosti.  

Kakšne so vaše metode, omenili ste empatijo... 

Ja, mogoče to, da se že v začetku leta uvajaš, da nisi vedno ti tisti ki opazi, da je nekaj narobe, 

da opaziš da nekdo joka. Ja, bolj se to spodbuja s socialnimi igrami. Tako po navadi prijatelji 

kličejo prijatelje, oni eni in isti pa le ostajajo. Na začetku je bilo spodbujeno tako, da pokličeš 

tistega ki še ni bil, ampak je to pravilo kasneje prišlo v kri, niso razumeli to več kot da morajo 

ampak je šlo avtomatsko, da vsak ima priložnost se presedit. Na tak način, s temi socialnimi 

igrami se da, tudi recimo medo ali žoga so šli tematsko, teden, mesec vezano potuje od otroka 

do otroka in se prepeva zraven pesmica. Pomeni, da smo vsi spet vključeni v krog. Obstaja 

tudi ena knjiga "Barva mavrice", ko so bili otroci različni. Eden je jokal, eden je bil črn, eden 

je bil tak, drug je bil tak, vsi so se razumeli. In tudi lutke imamo v igralnicah črne, bele. Mi v 

vrtcu imamo tudi primer tega dečka iz Albanije Jaz sem pomagala temu dečku, da sem 

mamici povedala in potem so otroci tudi razumeli, da so naprej pomagali oni, potem kasneje 

je pa že on tudi znal prevajat. Prej je znal govorit, ni pa znal prevajat kaj jaz rečem mamici. 

Na plavalnem tečaju smo imeli otroke, ki se še komaj slečejo, potem je pa ena deklica vsem 

pomagala in vedno je bila opažena in pohvaljena, enako vsi drugi. To se mi zdi pomembno, če 

otrok naredi nekaj dobrega, rabi tisto pohvalo in spodbudo.  Samo beseda, nič materialnega . 

Pa tudi ta občutek kako sem jaz do drugih pa do sodelavke, da rečem dober dan, vsakdanje 

življenje, pa da si res vsak dan tak in tudi taborov ni bilo, kar mi je bilo všeč. Da niso dve, tri 

punce, niti nisva dovolili, ko smo se navajali so se igre tako prepletale, da so otroci razumeli 

po tem sistemu.     

In kakšne igre sta potem uporabljali? 

Na primer zelo rade so nosle barbike in konje  in smo se dogovorili, da se lahko prinašajo, če 

se igramo vsi. Če kdo ne želi, potem jih naj ne prinese. In to so se fantje, punce, vsi igrali, od 

začetka so še ble težave in smo morali ponavljati, ampak potem je bilo OK. Ta je bila zelo 

dobra, tako naključna. Potem so te namizne igre s pravili, štetje, človek ne jezi se, monopoli, 

ena deklica ga je znala od doma, na tak način. To jih je povezovalo, čeprav se niso zavedali, 
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na nek prikrit način. Tisti notranji interes igre. Letošnja skupina, če malo po njih delam 

intervju, so bili super, čeprav tako malo posebni še vseeno . 

Kako pa vi dojemate svojo vlogo pri delu z otrokom s stiskami? Kakšna je vaša vloga pri 

tem? 

Hmm... Pomembno se mi zdi, da zelo dobro poznam vsakega otroka, da potem takoj opazim, 

če se kako drugače obnaša. Da poznam in upoštevam vse tiste muhe in posebnosti, ki niso 

običajne. Pomembno seveda je, da imam vsakodneven ali vsaj tedenski stik s starši, da me 

opozorijo na morebitne posebnosti. Ali pa da jim jaz omenim, če slučajno zaznam kaj 

drugačnega pri kakšnem otroku. Potem še seveda to, da se v skupini vsi otroci počutijo dobro. 

Da jim skupaj s pomočnico poskusima ustvariti okolje v katerem se počutijo varne in sprejete. 

To se mi zdi najpomembnejše, da je v skupini dobra klima, da se otroci med sabo razumejo, 

da sodelujejo in si pomagajo. To največkrat spodbujama s temi različnimi socialnimi igrami, 

kot sem že rekla.  

Zdaj me pa zanima še malo preventivna podpora stiskam, sicer ste že omenila da veliko 

delate na tem sodelovanju, empatiji. 

Ja, precej stvari sem že omenila. Preventiva se mi zdi zelo pomembna. Od vzpostavljanja 

dobrih, spoštljivih odnosov z mano, v sami skupini, sodelovalne, podporne klime pa vse do 

skupnega vzpostavljanja pravil z otroki in striktnega upoštevanja. Zelo mi je všeč tudi to, da 

imamo v vrtcu tim za nenasilje. Mi je všeč, ko slišiš kaj se v eni skupini dogaja pa že mogoče 

prej preventivno deluješ. Veliko je knjig o tem, da ima deček težave ali živali, saj otrok se 

hitro poistoveti. Imeli smo deklico, ki je bila gibalno ovirana. Mi smo se družili zjutraj, ko se 

otroci zbirajo in popoldan. Brali smo to knjigo "Veverička posebne sorte" in so bili potem 

otroci zelo skrbni tudi do te punčke, to mi je bilo všeč, da so ji pomagali in so tudi oni pavzo 

naredili. Otroke najbolj stiska pri izgubi staršev, pri ločitvi, spremembah okolja. Tako se mi 

pogovarjamo, tako da smo gledali svet, na koncu smo že videli kam gremo na morje, to jim je 

všeč in po zemljevidu, kje živijo otroci, ti otroci nimajo toliko hrane  in pokažemo slike 

kakšni so otroci. Tako nekako z empatijo jih vzgajamo. Tako da otrok potem nekako lažje 

najde eno pot, če se mu zgodi izguba staršev, ločitev ali kaj podobnega. Potem še razne druge 

igre. Včasih je že minutka dovolj za kakšno igro.  

 

Katere igre pa najpogosteje uporabljate? 

Recimo to, da se morajo med sabo zbirati naključno. Na primer stol na moji desni strani, pa 

razne te igre so, gnilo jajce. Da razumejo, da ne zbirajo enega in istega. Imamo eno deklico, ki 

je gibalno ovirana in ko je na vrsti se pa ne bi več igrala. Tako da jih spodbujamo, da so vsi od 

začetka do konca enako intenzivno vključeni. Ko sva imele dežurstva tedenska sva se tudi 

dobro znašli, so bili tisti ki so bili v koloni vedno prvi, tako da smo potem šli na izštevaje kdo 

je dežurni, kdo bo prinesel jabolka.. Potem se pa tudi rado zgodi, da pokličeš vedno enega in 

istega ali pogosto istega. Ni pošteno, zato so otroci sami izšteli kdo bo tisti. Prvi teden je bil 

kaos, ampak čez pol leta obvladajo. Tako da potem tiste minimalne stvari res pripomorejo. Ne 

smeš vse namesto njih narediti, ker potem ni nič. Pa da si jim vzor. Oni vse slišijo, so kopije. 

In oni točno vejo, kaj si se ti tam pogovarjal. 
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Kaj pa mogoče kakšna organizacija prostora ? 

Ja, to pa imamo tudi po kurikulumu, da se v igralnici ustvari nek kotiček, kjer ima 

otrok individualnost, kjer se izključi, kjer se oddahne. Skratka najde tisto svojo potrebo po 

samoti. Medtem ko je igralnica vedno naravnana na čim več kotičkov. Na primer kotiček za 

kuhanje, ki otroku tudi predstavlja tisto mejo, kjer so igrače za ta del, potem knjižni kotiček, 

kjer so vedno zložene knjige in zraven miza, da ob mizi gleda. Tako da otroci spreminjajo 

kotičke glede na svoje potrebe.  Starejši pa že veliko manj potrebujejo tega oziroma so te igre 

drugačne, več je namiznih iger, puzzle, da imajo čim več dostopnih igrač v svoji višini. 

Kaj pa ta kotiček, ko ste rekli, da se umaknejo?  

Ja, ta je zelo pomemben. Tam se otrok malo odmakne, predahe. Ker če gledamo je vrtec čez 

cel dan neko bombardiranje z informacijam. Imamo tudi otroke, ki so izraziti individualisti in 

da se potem neka meja išče in skupna pot jim je ta kotiček vedno na voljo, da se pomirijo.  

Kako pa je organiziran ta kotiček  

Nič posebnega to ne rabi bit. Lahko je samo ena blazina za knjižnim kotičkom, si pa sam 

prinese notri kaj bo delal. Mogoče je pa kdaj kaj notri nastavljeno tematsko, za motivacijo. Je 

pa sicer bolj namenjeno temu, da se po svoji želji, lahko si prinese kakšno domačo plišasto 

igračko, njim to pomeni bližino, domačnost. 

Kaj pa mogoče kakšna sprememba na sistemski ravno za preventivo delovanje pri 

stiskah? Zakona ali pa vrtca, kot institucije? 

Glede zakonov se ne bi opredelila, ampak tako kot gledam, je seveda v Sloveniji daleč od 

idealnega Mi imamo tim za nenasilje. Super, to bi res predlagala vsakemu vrtcu, to da si 

izmenjamo izkušnje, kakšen problem imamo v skupini. To je super, ko slišiš ti nekoga in 

potem ti to izkušnjo vzameš. Ali pa že to, da lahko ti poveš kakšen problem imaš. Ker ti se to 

ne moreš pogovarjati zunaj na kavi pa tudi doma s partnerjem ne. Da to res ostane v 

vrtcu, tim za nenasilje, strokovna pomoč to je res OK. Mogoče kdaj še kakšen psiholog, 

strokovni delavec, sodelavec, da predebatiraš, da še kdo prepozna ta otrokova občutja. Pa že 

ta občutek, da ti nekdo ob strani stoji, da ti je lažje… Mi smo imeli letos primer teh dvojčkov 

ko sta se starša ločila, celo trikrat prepoved približevanja. Najprej jih je vozil ati in potem se 

kar naenkrat pojavi mami in prepoved približevanja, tem dvema otrokoma se je svet podrl. In 

res ta pogovor kako otrokoma pomagat, da se ne pogovarjaš v skupini o tem in ta tim za 

nenasilje ti res pomaga tam kjer to rabiš. 

Kot neke vrste intervizija?  

Ja, kot neke vrste okrogla miza, pogovor, izmenjava izkušenj.  

       

  



 

 

83 

 

Priloga 2: Primer kodiranja intervjuja – vzgojiteljica 7 

Najprej me zanima vaša delovna doba.  

5 let 

Kako razumete izstopajoče vedenje?  

Izstopajoče vedenje na različnih področjih, 

neprimerno vedenje ali izstopajoče v smislu 

pretirana pridnost, pretirana zadržanost, imela 

sem tudi eno deklico, ki želi preveč ugajat, ni 

mogoče vedno izstopajoče tisto kar mi vidimo, 

mogoče je tudi prikrito. Vedno to njegovo 

drugačno vedenje izstopa od običajnega. 

Ponavadi nas s takim vedenjem želi priklicati 

na pomoč. 
Kaj pa mislite, da so vzroki za takšno 

vedenje?  

Na primer deklica, ki je vedno bila pripravljena 

ugajati je bila v bistvu od doma tega navajena, 

ker če bo dobra, bo opažena, sicer je pa ves čas 

bilo drugače. Jaz sem se ves čas trudila, da sem 

opazila kaj je kdaj narobe naredila, da ni bilo 

popolno, da je je bilo tudi v redu… In počasi v 

enem letu sva ugotovili, da bi lahko šlo tudi 

drugače, ampak vzorec od doma je bil zelo 

močen. Potem bi poudarila tudi to moteče 

vedenje da ves čas kljubuje pravilom, dogajanju, 

dejavnostim, pa tudi želja po tem da je opažen. 

Doma imajo štiri otroke, fante zahtevne, mama je 

že obupana  in je bil on v bistvu samo željan 

pozornosti in jo je iskal s tem neumnim 

vedenjem. Tako da sem potem vedno pazila, da 

je on dobil pozornost, ko je bil normalen in je 

potem tudi ugotovil da ne rabi počet neumnosti, 

da je opažen, drugim nagajat, v krožnike, karkoli. 

Bistvo je, da otroka opaziš preden naredi to 

izstopajoče vedenje pa on potem ugotovi, da to ni 

tisti faktor ki ga mora narediti, da ga mi opazimo. 
Lahko mogoče celo rečem, da otrok s tem 

svojim nenavadnim vedenjem kaže, da nekaj 

ni ok. Da se nekaj dogaja, kar ne zna sam 

razrešit.   
Govorili ste o otrocih, ki so bili  zadržani... 

Niso se vključevali v igro, jim je bilo že dovolj, 

da so sedeli na stolu. V bistvu si jih ti moral 

spodbuditi, motivirati, da so tekali, da so šli zunaj 

na igrišče, ampak ves čas so potrebovali mojo 

motivacijo potem kasneje, ko pa se prepletejo te 

prijateljske vezi, ko se začnejo vzpodbujati med 

seboj, je bilo spet boljše. Ampak se mi zdi, da 

tudi to prihaja od doma, navada da so straši bili 

tisti ki so krmilili s tem otrokom . Nič ni bilo iz 

njega ven, vse je bilo v bistvu pobuda staršev, s 

tem se boš igral… Prav je, da jim damo 

priložnost, da spoznajo… So otroci ki so 

 

 

 

izstopajoče vedenje je neprimerno vedenje, 

pretirana pridnost, pretirana zadržanost  

 

pretitano ugajanje 

 

izstopajoče vedenje je vidno ali prikrito 

vedenje izstopa od običajnega 

izražanje potrebe po opaznosti 

 

 
 

 

utrjeni vzorci vedenja, prenešeni iz družine 

primanjkovanje pozornosti, pohvale 

 

natančno opazovanje in spodbude 

 

 

 

kljubovanje pravilom, dogajanjem, 

dejavnostim, želja po opaznosti 

 
 

želja po pozornosti 

 

 
opazimo otroka, mu posvetimo pozornost 

 

 

opazimo otroka, ga pohvalimo pred motečim 

vedenjem 

otrok z drugačnim, izstopajočim vedenjem 

izraža nelagodje, stisko, nekaj, česar ne 

zmore sam razrešiti in želi biti opažen 

 

 

otroci, ki so zadržani, pomanjkanje motivacije za 

igro 

 
spodbude in motivacija 

 

spodbujanje sodelovanja, spodbujanje interakcij 

med vrstniki 

vzroki so lahko starši, ki nenehno vodijo otroka 

(občutek manjvrednosti, občutek 

nesamostojnosti) 

spodbujanje otrok k raziskovanju in 

samostojnosti 
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zaznamovani, so grozni in moteči in to potem 

raste z njimi. Mi smo imeli dečka ki ni bil v 

vrtcu, pa je bil kriv za nekaj kar se je zgodilo. 

Moramo ozavestiti in spremeniti tudi miselnost 

nas odraslih najprej.  

Katero vedenje je pa najbolj istopajoče? 

Imela sem enega fantka, ki je skozi iskal 

pozornost z neumnostmi ali hihitanju pri mizi, 

metanju kruha, kar je za predšolske šestletnike 

nesprejemljivo. Tudi potiskanje drugih, s tem da 

je dobil pozornost vseh. To je bilo mogoče 

najbolj moteče za delovanje skupine, motenje in 

ves čas je bilo potem tisto ustavljanje dejavnosti. 

In kakšni so bili vaši odzivi? 

Jaz sem ugotovila da je on noro potreboval eno 

nežnost, cartanje. On je bil že velik fant in ko si 

ga ti vzel v naročje, on se ti je v bistvu zvil. On je 

rabil ta občutek, da ima nekdo za njega čas. 

Doma, predvidevam in tako kot smo se na 

govorilnih tudi pogovarjali, doma ni toliko 

časa… Jaz sem ga s tem najbolj kupla. Da sem se 

k njemu usedla pri zajtrku, da se je čutil 

pomembnega, da je bil zaposlen z dejavnostmi. 

Ko pa je prišla nova oseba v igralnico je on takoj 

preveril z neumnostmi  na kakšnem nivoju je pa 

ona  in kje bo postavila mejo. Ta otrok je 

potreboval mejo. Pri meni je dobil strogo mejo. 

Pravila, to mu je manjkalo od doma. Je pa rabil 

nežnost, spoštovanje, bližino, to mu je 

manjkalo… Res pa je da je bil s tem 

zaznamovan, vsi so ga imeli za težavnega, vsega 

je bil kriv. Vendar z minimalnimi stvarmi se da 

veliko, da mi je dal roko na sprehodu in smo 

imeli cel dan mir pred njim. Tako, da sva se mela 

potem super celo leto.  Otroci rabijo vsi stroga 

pravila, ne pa če sem danes dobro volje bo pa 

tako, če pa sem slabe volje bo čist drugač, isto 

merilo do konca. 

Kako pa vi ta pravila vzpostavljate? 

Mesec  september je vedno namenjen temu 

pravilom, ker čez poletje vse pozabijo. Skozi 

knjige in druge dejavnosti, kar nam narekuje 

kurikulum, da spoznajo pravila. Potem tudi to, da 

če se zgodi nekaj, da otrok pove kaj je bilo 

narobe. Pa res strogo, da so pravila vsak dan ista, 

ker če boš pa danes dovoli, da se riše po mizi 

brez podloge. je že konec, je škoda vsakega dela, 

to se mi zdi zelo pomembno.  

Kako pa mogoče razumete stisko otroka? 

Imela sem tudi dva dvojčka kjer sta se starša 

ločevala. Eden dvojček je bil že od začetka bolj 

na meji in se mu pozna primanjkljaj še danes in  

ko so se ločli se je kazala očitna stiska in sicer pri 

enem na tak način da je bil zelo živahen, imel je 

posebne gibe, nenadzorovane, ves čas je tekal. 

 

 

 

ozaveščanje in spreminjanje lastnih miselnih 

shem  

 

 

Iskanje pozornosti na načine, ki so moteči za vso 

skupino (metanje kruha, hihitanje, potiskanje, 

ustavljanje dejavnosti) 
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občutek pomembnosti, da zanj skrbimo in ga 
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postavljanje pravil s pomočjo knjig, drugih 
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spoznavanje pravil 

 

dosledno upoštevanje pravil 

 

 

 

 

stiska zaradi ločitve staršev 

 

 

 

stiska se izraža z živahnostjo, nenadzorovani, 

hitri odzivi 
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Drugi dvojček je bil pa zaprt vase. Risal, pisal, 

ves čas se igral v samoti in je bil neopazen, 

ampak on je imel noter stisko. Nič ni povedal o 

domu. Ko je prišel ati je bil spet zelo zadržan. 

Res opaziš, da otrok lahko na različne načine 

izraža stisko. In dejansko je imel večjo stisko 

tisti, ki je bil tako živahen. On sploh ni vedel več 

kaj se dogaja, kje je zdaj njegov dom, kako se naj 

obnaša da bo prav. Tako da se mi zdi res 

pomembno, da smo mi tukaj nevtralni ko se dva 

starša ločita, da se ne postavljamo na nobeno 

stran pa da iščemo tisto kar nam koristi pri 

vzgojnemu delu. Otrok je res bogi če ima stisko 

pa da je mi ne razumemo in tudi ne smemo mu 

dati tega občutka da je bogi, mu pomagati se s 

tem soočiti. Mi smo s tem dečkom, ki je imel že 

od rojstva malo primanjkljaja in potem še stiska, 

delali individualno. Naša psihologinja mu je 

pomagala, da se je čutil pomembnega pa tudi to 

je treba, da se čuti sprejet v skupini in da je del 

nas ne glede kaj se doma dogaja. Da smo mi isti 

do njega, ker otrok v bistvu preživi v tednu 

večino tedna v vrtcu od osem do devet ur so z 

nami.  

Kakšni so bili potem vaši odzivi pri enem in 

pri drugemu? So se kaj razlikovali?  

Ne, to sem pa zelo podobno. Če sta imela vikend 

pri atiju smo se potem pogovarjali kaj so delali. 

Mi damo tudi zvezek za domov čez vikend, pa 

smo se potem pogovarjamo ali sta pri atiju 

barvala, a ima ati tudi barvice, take čist otoške 

teme, da sta onadva videla da tudi jaz razumem 

da sta enkrat pri atiju, enkrat pri mamici. Potem 

sta bila pri mamici smo se spet isto pogovarjali, 

ne pa konkretno. Nismo imeli nikoli temo 

družina, oče, mama. Temu smo se izogibali. 

Imeli smo tudi dečka iz Albanije, ki nimajo istih 

običajev kot mi. Na primer velikonočni zajtrk , 

zajček, Miklavž, Božiček in se tudi o tem s tega 

in finančnih vidikov nismo o tem pogovarjali, da 

bi naredili jutranji krog in da bi vsak povedal kaj 

je dobil za zajčka. Ne to ne, ampak samo na 

splošno. Pride, v slikanici je nastopal, jajčka je 

pobarval in razdelil, to je mogoče še vsem 

dostopno. Drugače pa čimmanj povzročat stiske, 

aha jaz pa nisem dobil. Ali pa tudi čez vikend 

včasih smo se pogovarjali kaj je kdo delal, temu 

se izogibamo. Eni bodo šli čez vikend na konec 

sveta, drugi pa mogoče samo domov in k babici. 

In s tem smo tudi zelo povezana skupina, ni 

nekih taborov, tudi stisko drugega otroka so 

prepoznavali sami. Tudi temu fantu iz Albanije 

so veliko pomagali brez moje vednosti.  

Kakšne so vaše metode, omenili ste empatijo... 

Ja, mogoče to, da se že v začetku leta uvajaš, da 

stiska se izraža z zaprtostjo vase, otrok potrebuje 

prostor in čas zase, umaknjenost 
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povezanost skupine 
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mu pomagajo, sodelovalni, empatični odnosi 
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nisi vedno ti tisti ki opazi, da je nekaj narobe, da 

opaziš da nekdo joka. Ja, bolj se to spodbuja s 

socialnimi igrami. Tako po navadi prijatelji 

kličejo prijatelje, oni eni in isti pa le ostajajo. Na 

začetku je bilo spodbujeno tako, da pokličeš 

tistega ki še ni bil, ampak je to pravilo kasneje 

prišlo v kri, niso razumeli to več kot da morajo 

ampak je šlo avtomatsko, da vsak ima priložnost 

se presedit. Na tak način, s temi socialnimi 

igrami se da, tudi recimo medo ali žoga so šli 

tematsko, teden, mesec vezano potuje od otroka 

do otroka in se prepeva zraven pesmica. Pomeni, 

da smo vsi spet vključeni v krog. Obstaja tudi ena 

knjiga "Barva mavrice", ko so bili otroci različni. 

Eden je jokal, eden je bil črn, eden je bil tak, drug 

je bil tak, vsi so se razumeli. In tudi lutke imamo 

v igralnicah črne, bele. Mi v vrtcu imamo tudi 

primer tega dečka iz Albanije Jaz sem pomagala 

temu dečku, da sem mamici povedala in potem 

so otroci tudi razumeli, da so naprej pomagali 

oni, potem kasneje je pa že on tudi znal prevajat. 

Prej je znal govorit, ni pa znal prevajat kaj jaz 

rečem mamici. Na plavalnem tečaju smo imeli 

otroke, ki se še komaj slečejo, potem je pa ena 

deklica vsem pomagala in vedno je bila opažena 

in pohvaljena, enako vsi drugi. To se mi zdi 

pomembno, če otrok naredi nekaj dobrega, rabi 

tisto pohvalo in spodbudo.  Samo beseda, nič 

materialnega. Pa tudi ta občutek kako sem jaz do 

drugih pa do sodelavke, da rečem dober dan, 

vsakdanje življenje, pa da si res vsak dan tak in 

tudi taborov ni bilo, kar mi je bilo všeč. Da niso 

dve, tri punce, niti nisva dovolili, ko smo se 

navajali so se igre tako prepletale, da so otroci 

razumeli po tem sistemu.     

In kakšne igre sta potem uporabljali? 

Na primer zelo rade so nosle barbike in konje  in 

smo se dogovorili, da se lahko prinašajo, če se 

igramo vsi. Če kdo ne želi, potem jih naj ne 

prinese. In to so se fantje, punce, vsi igrali, od 

začetka so še ble težave in smo morali ponavljati, 

ampak potem je bilo OK. Ta je bila zelo dobra, 

tako naključna. Potem so te namizne igre s 

pravili, štetje, človek ne jezi se, monopoli, ena 

deklica ga je znala od doma, na tak način. To jih 

je povezovalo, čeprav se niso zavedali, na nek 

prikrit način. Tisti notranji interes igre. Letošnja 

skupina, če malo po njih delam intervju, so bili 

super, čeprav tako malo posebni še vseeno. 

Kako pa vi dojemate svojo vlogo pri delu z 

otrokom s stiskami? Kakšna je vaša vloga 

pri tem? 

Hmm... Pomembno se mi zdi, da zelo dobro 

poznam vsakega otroka, da potem takoj 

razvijanje občutka empatije 
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opazim, če se kako drugače obnaša. Da 

poznam in upoštevam vse tiste muhe in 

posebnosti, ki niso običajne. Pomembno 

seveda je, da imam vsakodneven ali vsaj 

tedenski stik s starši, da me opozorijo na 

morebitne posebnosti. Ali pa da jim jaz 

omenim, če slučajno zaznam kaj drugačnega 

pri kakšnem otroku. Potem še seveda to, da 

se v skupini vsi otroci počutijo dobro. Da jim 

skupaj s pomočnico poskusima ustvariti 

okolje v katerem se počutijo varne in 

sprejete. To se mi zdi najpomembnejše, da je 

v skupini dobra klima, da se otroci med sabo 

razumejo, da sodelujejo in si pomagajo. To 

največkrat spodbujama s temi različnimi 

socialnimi igrami, kot sem že rekla.  
Zdaj me pa zanima še malo preventivna 

podpora stiskam, sicer ste že omenila da veliko 

delate na tem sodelovanju, empatiji. 

Ja, precej stvari sem že omenila. Preventiva 

se mi zdi zelo pomembna. Od vzpostavljanja 

dobrih, spoštljivih odnosov z mano, sami v 

skupini, sodelovalne, podporne klime  pa vse 

do skupnega vzpostavljanja pravil z otroki in 

striktnega upoštevanja. 

Zelo mi je všeč tudi to, da imamo v vrtcu tim za 

nenasilje. Mi je všeč, ko slišiš kaj se v eni skupini 

dogaja pa že mogoče prej preventivno deluješ. 

Veliko je knjig o tem, da ima deček težave ali 

živali, saj otrok se hitro poistoveti. Imeli smo 

deklico, ki je bila gibalno ovirana. Mi smo se 

družili zjutraj, ko se otroci zbirajo in popoldan. 

Brali smo to knjigo "Veverička posebne sorte" in 

so bili potem otroci zelo skrbni tudi do te punčke, 

to mi je bilo všeč, da so ji pomagali in so tudi oni 

pavzo naredili. Otroke najbolj stiska pri izgubi 

staršev, pri ločitvi, spremembah okolja. Tako se 

mi pogovarjamo, tako da smo gledali svet, na 

koncu smo že videli kam gremo na morje, to jim 

je všeč in po zemljevidu, kje živijo otroci, ti 

otroci nimajo toliko hrane  in pokažemo slike 

kakšni so otroci. Tako nekako z empatijo jih 

vzgajamo. Tako da otrok potem nekako lažje 

najde eno pot, če se mu zgodi izguba staršev, 

ločitev ali kaj podobnega. Potem še razne druge 

igre. Včasih je že minutka dovolj za kakšno igro.  

 

Katere igre pa najpogosteje uporabljate? 

Recimo to, da se morajo med sabo zbirati 

naključno. Na primer stol na moji desni strani, pa 

razne te igre so, gnilo jajce. Da razumejo, da ne 

zbirajo enega in istega. Imamo eno deklico, ki je 

gibalno ovirana in ko je na vrsti se pa ne bi več 

poznavanje in upoštevanje individualnih 

posebnosti 
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igrala. Tako da jih spodbujamo, da so vsi od 

začetka do konca enako intenzivno vključeni. Ko 

sva imele dežurstva tedenska sva se tudi dobro 

znašli, so bili tisti ki so bili v koloni vedno prvi, 

tako da smo potem šli na izštevaje kdo je dežurni, 

kdo bo prinesel jabolka. Potem se pa tudi rado 

zgodi, da pokličeš vedno enega in istega ali 

pogosto istega. Ni pošteno, zato so otroci sami 

izšteli kdo bo tisti. Prvi teden je bil kaos, ampak 

čez pol leta obvladajo. Tako da potem tiste 

minimalne stvari res pripomorejo. Ne smeš vse 

namesto njih narediti, ker potem ni nič. Pa da si 

jim vzor. Oni vse slišijo, so kopije. In oni točno 

vejo, kaj si se ti tam pogovarjal 

Kaj pa mogoče kakšna organizacija prostora ? 

Ja, to pa imamo tudi po kurikulumu, da se v 

igralnici ustvari nek kotiček, kjer ima otrok 

individualnost, kjer se izključi, kjer se oddahne. 

Skratka najde tisto svojo potrebo po samoti. 

Medtem ko je igralnica vedno naravnana na čim 

več kotičkov. Na primer kotiček za kuhanje, ki 

otroku tudi predstavlja tisto mejo, kjer so igrače 

za ta del, potem knjižni kotiček, kjer so vedno 

zložene knjige in zraven miza, da ob mizi gleda. 

Tako da otroci spreminjajo kotičke glede na 

svoje potrebe.  Starejši pa že veliko manj 

potrebujejo tega oziroma so te igre drugačne, več 

je namiznih iger, puzzle, da imajo čim več 

dostopnih igrač v svoji višini. 

Kaj pa ta kotiček, ko ste rekli, da se 

umaknejo?  

Ja, ta je zelo pomemben. Tam se otrok malo 

odmakne, predahe. Ker če gledamo je vrtec čez 

cel dan neko bombardiranje z informacijam. 

Imamo tudi otroke, ki so izraziti individualisti in 

da se potem neka meja išče in skupna pot jim je 

ta kotiček vedno na voljo, da se pomirijo.  
Kako pa je organiziran ta kotiček  

Nič posebnega to ne rabi bit. Lahko je samo ena 

blazina za knjižnim kotičkom, si pa sam prinese 

notri kaj bo delal. Mogoče je pa kdaj kaj notri 

nastavljeno tematsko, za motivacijo. Je pa sicer 

bolj namenjeno temu, da se po svoji želji, lahko 

si prinese kakšno domačo plišasto igračko, njim 

to pomeni bližino, domačnost. 

Kaj pa mogoče kakšna sprememba na 

sistemski ravno za preventivo delovanje pri 

stiskah? Zakona ali pa vrtca, kot institucije? 

Glede zakonov se ne bi opredelila, ampak tako 

kot gledam, je seveda v Sloveniji daleč od 

idealnega. Mi imamo tim za nenasilje. Super, to 

bi res predlagala vsakemu vrtcu, to da si 

izmenjamo izkušnje, kakšen problem imamo v 

skupini. To je super, ko slišiš ti nekoga in potem 

ti to izkušnjo vzameš. Ali pa že to, da lahko ti 
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poveš kakšen problem imaš. Ker ti se to ne moreš 

pogovarjati zunaj na kavi pa tudi doma s 

partnerjem ne. Da to res ostane v vrtcu, tim za 

nenasilje, strokovna pomoč to je res OK. Mogoče 

kdaj še kakšen psiholog, strokovni delavec, 

sodelavec, da predebatiraš, da še kdo prepozna ta 

otrokova občutja. Pa že ta občutek, da ti nekdo 

ob strani stoji, da ti je lažje… Mi smo imeli letos 

primer teh dvojčkov ko sta se starša ločila, celo 

trikrat prepoved približevanja. Najprej jih je vozil 

ati in potem se kar naenkrat pojavi mami in 

prepoved približevanja, tem dvema otrokoma se 

je svet podrl. In res ta pogovor kako otrokoma 

pomagat, da se ne pogovarjaš v skupini o tem in 

ta tim za nenasilje ti res pomaga tam kjer to rabiš. 

Kot neke vrste intervizija?  

Ja, kot neke vrste okrogla miza, pogovor, 

izmenjava izkušenj.  
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Tabela kategorij: 

..... -  prepoznavanje in razumevanje stisk in izstopajočega vedenja 

..... – opredelitev vloge vzgojiteljice 

..... – vloga in pomen preventivnega delovanja ter primeri dobrih praks pri soočanju s stiskami 

..... – odzivi in pristopi na stiske otrok 

..... - najbolj čustveno in vedenjsko izstopajoča vedenja 

 


