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V VRTEC 

Mižekmiž otožno gleda – 

v vrtec mora prvi dan! 

Ves nemiren se preseda, 

stiska mamico za dlan. 

 

Za slovo ji da poljubček, 

pa še enega, še tri, 

ah, poljubčkov za cel kupček, 

mamica ne ve, kaj bi. 

 

Tam smehlja se in okleva 

in drži za kljuko vrat: 

»Mižekmiž, tako ne smeva, 

kmalu pridem te iskat!« 

 

»Kdaj je kmalu?« pravi Mižek, 

gleda mamico v oči. 

»Kmalu!« nasmeji se mama 

in se končno poslovi. 

 

Mižekmiž pa nič ne reče. 

»Pridi k nam!« ga kliče Maj. 

Kot bi mignil, ura steče 

in je mamica nazaj. 

 

(Bina Štampe Žmavc) 

 

 



 

 

POVZETEK 

Področje raziskovanja diplomskega dela je uvajanje otrok v vrtec. V teoretičnem delu 

diplomskega dela sem opredelila navezanost, njen razvoj in predstavila povezavo med tipom 

otrokove navezanosti na starše ter vključitvijo v vrtec. Dotaknila sem se tudi navezanosti  

otroka na vzgojiteljico. V nadaljevanju sem predstavila celoten proces uvajanja otroka v vrtec, 

in sicer od priprave na vključitev otroka v vrtec do prvih dni v vrtcu. Pozornost sem namenila 

tudi vlogi staršev in vzgojiteljev med tem procesom. Zadnje poglavje je namenjeno stiskam, 

ki jih med uvajanjem v vrtec lahko občutijo otroci, starši in vzgojitelji.  

Teoretični del sem z empiričnim delom smiselno nadgradila. Osrednji namen diplomskega 

dela temelji na primerjavi pogledov dveh mater in dveh vzgojiteljic na uvajanje otroka v 

vrtec. S primerjavo razmišljanj in mnenj intervjuvank sem iskala skupne točke in razhajanja 

med njimi. Predmet raziskovanja je bil proces uvajanja otrok v vrtec; stiske otrok, ki se 

pojavljajo med procesom uvajanja v vrtec; stiske, ki se pojavljajo pri starših med uvajanjem 

njihovih otrok v vrtec in stiske, ki se pojavljajo med vzgojitelji v času uvajalnega obdobja.  

Splošna ugotovitev diplomske raziskave je, da so bili pogledi na celoten proces uvajanja v 

vrtec ob primeru dveh intervjuvanih vzgojiteljic in mater podobni. Vse intervjuvanke se 

strinjajo, da je uvajanje otrok v vrtec pomembno. Otrok s postopnim uvajanjem pridobiva 

zaupanje do vrtca in vzgojiteljic. Intervjuvanke se strinjajo tudi o smiselnosti priprave otroka 

na vstop v vrtec. Način uvajanja konkretnega otroka v vrtec ocenjujejo kot ustrezen. Vse 

intervjuvanke poudarijo, da je bilo uvajanje v vrtec uspešno. 

Stiske otrok so bile zaznane tako s strani vzgojiteljic kot tudi staršev. Na stiske otrok sta se 

tako vzgojiteljici kot tudi materi odzvali. Intervjuvanke naštevajo enake stiske in 

prilagoditvene težave otrok, kot jih v literaturi opisujejo različni avtorji: jok, bolezen, slabše 

počutje, oklepanje staršev, itd. Vzroki za pojav stisk pri otrocih lahko med drugim izvirajo iz 

individualnih značilnosti otrok, stopnji navezanosti otroka in staršev in starševske 

naravnanosti do vrtca. Vse intervjuvanke se zavedajo pomembne povezave med stiskami 

staršev in stiskami otrok. 

Z raziskavo sem ugotovila, da se stiske ob uvajanju otroka v vrtec pojavljajo tudi pri starših. 

To se vsem udeleženkam v raziskavi zdi razumljivo in sprejemljivo. Stiske, ki se pojavljajo 

med starši v času uvajanja otrok v vrtec, izhajajo iz individualnih značilnostih posameznika, 



 

 

tesne povezave med materjo in otrokom in iz nezaupanja strokovnim delavcem. Stiske 

intervjuvanih mater sta zaznali obe intervjuvani vzgojiteljici in se nanje odzvali. 

Stiske, ki se pojavljajo med vzgojitelji, so bile izpostavljene predvsem s strani intervjuvanih 

vzgojiteljic. Obe intervjuvani vzgojiteljici sta kot težavo izpostavili predvsem utrujenost. 

Našteli sta tudi nekaj vzrokov za pojav stisk. Materi pri konkretnih vzgojiteljicah stisk nista 

zaznali, dopuščata pa možnost, da se stiske v času uvajalnega obdobja pojavljajo tudi pri 

vzgojiteljicah. 

Ključne besede: uvajanje v vrtec; stiske otrok, stiske staršev, stiske vzgojiteljev 

  



 

 

ABSTRACT 

The research work presented in this thesis deals with starting preschool. The theoretical part 

defines attachment and its development and presents the correlation between the type of child-

parent attachment and preschool enrolment. The thesis also touches upon the attachment of 

children to their preschool teachers and introduces the entire process of starting kindergarten – 

from enrolling to the first days of kindergarten. Particular attention is given to the role of 

parents and preschool teachers in the process. The last chapter deals with distress felt by 

children, parents and preschool teachers during the transition to preschool. 

The theoretical part was built upon by the empirical part. The main purpose of the thesis was 

to compare the views of two mothers and two preschool teachers on how to introduce a child 

to kindergarten. Through the comparison of reflections and opinions of interview participants, 

I searched for points in common and also differences of opinion. The subject of this research 

was the process of starting preschool, distress in children that occurs during this process, 

distress that appears in parents whose children are starting preschool and distress in preschool 

teachers during this phase. 

The overall conclusion of this research paper, based on the interviews with preschool teachers 

and mothers, is that the views on the entire process of starting preschool are similar. All the 

participants agree on the importance of preparing a child for kindergarten. The child develops 

trust towards preschool and teachers through gradual introduction. Interview participants also 

agree on the relevance of preparation upon entering preschool and find the methods of 

introducing a particular child to kindergarten as appropriate. They all emphasised that the 

transition to kindergarten has been successful. 

Children's distress has been observed and addressed by preschool teachers as well as parents. 

Interview participants list the same types of distress and adaptive problems of children as 

those described in the literature by various authors: crying, illness, feeling unwell, clinging to 

parents, etc. The causes of distress in children may result from children's individual 

characteristics, the level of the parent-child attachment and the parents' attitude to 

kindergarten. All the participants are aware of the important connection between parents' and 

children's distress. 

Research showed that starting preschool also causes distress in parents. All research 

participants found that understandable and acceptable. Distress in parents, brought upon by 



 

 

their child's transition to kindergarten, stems from their individual characteristics, a strong 

mother-child bond and from their distrust of expert workers. Both preschool teachers 

acknowledged the mothers' distress and responded accordingly. 

Distress typically found in preschool teachers was highlighted by the two interviewed 

teachers, both naming tiredness as the main problem. They also listed some of the other 

causes of distress. The mothers have not noticed signs of distress in those teachers. However, 

they have recognised the possibility of distress in preschool teachers during the time of 

starting preschool. 

Keywords: starting preschool; distress in children, distress in parents, distress in preschool 

teachers 
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UVOD 

Tematika uvajanja otrok v vrtec je aktualna tema tako za starše kot za vzgojitelje. Otroku 

vstop v vrtec predstavlja preoblikovanje življenja, kot ga je bil do sedaj vajen (Demšar, 2001). 

Njegov svet je do sedaj večinoma predstavljal le krog družine, z vstopom v vrtec pa vstopa v 

širši družbeni svet. Zdi se mi pomembno, da otroku ob tako pomembnem koraku ob strani 

stojijo starši in vzgojitelji Za dobro podporo otroku je potrebno poznati in vedeti, kaj vse 

vpliva na potek uvajanja otrok v vrtec.  

Odnos med otroki in starši pri uvajanju odigra veliko vlogo. Teorijo navezanosti je oblikoval 

John Bowlby in je ključna za prikaz odnosov med otrokom in starši (Cugmas, 2001). V 

teoretičnem delu najprej predstavljam razvoj navezanosti, opredelim tudi navezanost otroka 

na vzgojiteljico. V nadaljevanju predstavljam proces uvajanja otroka v vrtec. Spoznamo, 

kakšna priprava otroka na vrtec je učinkovita, koliko časa poteka uvajanje otrok v vrtec in 

kakšne načine uvajanja otrok v vrtec priporočajo strokovnjaki. Opišem pomen prehodnih 

objektov ter vlogo vzgojiteljev in staršev med procesom uvajanja otrok v vrtec. Zadnje 

poglavje teoretičnega dela namenjam stiskam, ki se v času uvajanja v vrtec pojavljajo med 

otroki, starši in vzgojitelji. Skozi študij literature sem iskala vzroke, zakaj do stisk sploh 

prihaja in stiske podrobneje predstavila.  

V empiričnem delu predstavljam mnenja mater in vzgojiteljic na področju uvajanja otrok v 

vrtec na primeru dveh konkretnih otrok. Pri intervjuvankah me je zanimal njihov pogled na 

celoten proces uvajanja in na stiske, ki se ob tem pojavljajo pri vseh udeležencih: otrocih, 

starših in vzgojiteljih. Rezultate raziskave sem interpretirala in smiselno podprla s strokovno 

literaturo. 
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TEORETIČNI DEL 

1. NAVEZANOST  

1.1 Opredelitev navezanosti 

Teorijo navezanosti je oblikoval John Bowlby, angleški otroški psihiater in psihoanalitik, 

skupaj s sodelavko, psihologinjo Mary Ainsworth (Erzar in Kompan Erzar, 2011). Njegova 

teorija je bistvena za prikaz odnosov med otrokom in starši (Cugmas, 2001). K raziskovanju 

nastanka in pomena vezi otroka z materjo ga je spodbudila ugotovitev, »da imajo otroci, ki so 

odraščali v institucijah, resne emocionalne probleme, od katerih je bila najbolj očitna njihova 

nesposobnost, da oblikujejo intimne in trajne odnose z drugimi« (Crain, 1992, v Batistič 

Zorec, 2000, str. 82).  

B. Nemec in M. Krajnc (2011) navezanost opredelita kot močno čustveno vez med dvema 

osebama. Pojav navezanosti je eden izmed glavnih razvojnih mejnikov v otrokovem prvem 

letu življenja. Navezanost razvija in krepi vez med otrokom in njegovimi skrbniki. Izraža se   

z različnimi značilnimi vedenji: vesel pozdrav, nasmeh, dvigi rok, vzpostavljanje stika, telesni 

dotiki. 

D. E. Papalia, S. W. Olds in R. D. Feldman (2003) pravijo, da je navezanost čustvena vez med 

dojenčkom in starši. Vez je obojestranska, h kvaliteti vezi pa prispevajo starši in otrok.  

M. Zupančič (2004) navezanost opredeli kot vzajemen in naklonjen odnos med dvema 

osebama – otrokom in osebo, ki zanj skrbi (starši). Odnos se začne razvijati, ko otrok s 

pomočjo prirojenih signalov k sebi prikliče drugo osebo, ta oseba pa se na otrokove signale 

odzove. Med njima se tako razvije močna čustvena vez.  

Varjačič – Rajko (2007) predpostavlja, da besedo navezanost v vsakdanjem govoru 

uporabljamo bolj nenatančno, v primerjavi s tem, kakšen pomen ima v psihologiji. Besedo 

navezanost v laičnih, nestrokovnih pogovorih uporabljamo za označevanje navezanosti na 

živali, sosede, širši družbeni krog, o navezanosti med starši in otrokom pa se niti ne 

sprašujemo, saj je le ta samoumevna. 

Bowlby (1979, v Erzar in Kompan Erzar, 2011) pravi, da je navezovalno vedenje najbolj 

opazno v zgodnjem otroštvu, vendar nas zaznamuje skozi celo življenje. Takšno vedenje 

zajema oblike vedenja, ki ohranjajo ali vzpostavljajo vez z neko osebo. Pokaže se na primer, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Alja Vidmar: diplomsko delo 

 

3 

  

ko je otrok v stiski in išče bližino skrbnikov. Z jokom, klicanjem, kričanjem, telesnim stikom, 

oklepanjem jim sporoča, da potrebuje njihovo bližino in pomoč. 

 

1.2 Razvoj navezanosti 

Po Bowlbyjevi teoriji razvoj navezanosti poteka v štirih fazah.  

Prva faza navezanosti traja od rojstva do tretjega meseca. Za prvo fazo je značilno otrokovo 

nediskriminatorno odzivanje na ljudi. Otrokovo pozornost, bolj kot drugi dražljaji, pritegne 

obraz. Otrokov odziv na obraz se pojavi okrog šestega tedna starosti kot socialni smehljaj – 

odrasli otroku posvetijo pozornost, mu vrnejo nasmeh. Otroci si lahko pozornost odraslih 

pridobijo tudi z gruljenjem, jokom in različnimi refleksi: sesanja, požiranja, prijemanja in 

objemalnim refleksom (Crain, 1992, v Batistič Zorec, 2000).  

Druga faza navezanosti poteka od tretjega do šestega meseca starosti. Otrokova pozornost se 

začne usmerjati k domačim osebam, kar se opazi v tem, da v nepoznane obraze oseb otroci le 

strmijo, na obraz domačih pa se odzivajo s smehom, gruljenjem itd. (Crain, 1992, v Batistič 

Zorec, 2000). 

Tretja faza navezanosti traja od šestega meseca do tretjega leta. V tem času se oblikuje 

intenzivna primarna navezanost. Otrok se naveže na eno osebo, večinoma na mater. Mati 

otroku predstavlja vir ugodja in zadovoljuje njegove potrebe. V tem obdobju otrok močno 

izraža željo po bližini osebe, na katero je navezan. To se še posebej opazi, ko je otrok bolan, 

se ustraši ali je v situaciji, ki mu je nepoznana. Za to obdobje sta značilna pojava dveh 

strahov, in sicer strah pred tujci in separacijski strah (Crain, 1992, v Batistič Zorec, 2000).  

Strah pred tujci je zelo izrazit predvsem do oseb, ki se po zunanjih značilnostih zelo 

razlikujejo od domačih oseb. Otroci se bolj kot neznanih otrok bojijo neznanih odraslih oseb. 

Strah pred tujci se izrazi v različnih oblikah odpora, joka, iskanja varnosti pri domačih 

osebah, predvsem pri starših. Največkrat se pojavi med šestim in osmim mesecem, vrhunec pa 

doseže med osmim in dvanajstim mesecem. Strah pred tujci se nato postopno zmanjšuje 

(Keller in Lohaus, 1998). 

Separacijska anksioznost je otrokov odziv na ločitev od znane osebe, s katero je v 

medsebojno naklonjenem odnosu (Zupančič, 2004). Separacijski strah se pojavi, ko mama 

odide. Otrok ob njenem odhodu joka, njene vrnitve pa se razveseli (Crain, 1992, v Batistič 

Zorec, 2000). V primeru, da je otrok v varstvu, je separacijska anksioznost odvisna tudi od 

kakovosti nadomestne nege skrbnika (npr. vzgojiteljice). Če je nadomestni skrbnik do otroka 
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odziven, se z njim igra, še preden ta zajoče, otrok joka manj kot pri manj odzivnih 

nadomestnih skrbnikih (Gunnar, Larson, Hertsgaard, Harris in Brodersen, 1992, v Papalia, 

Olds in Feldman, 2003). Separacijski strah se lahko omili s pomočjo iger »ku-ku«, 

skrivalnicami, s tem, da se varstvo otroka zaupa zanesljivim, poznanim ljudem in s pomočjo 

ljubkovalnih predmetov. Otroka je potrebno ob doživljanju separacijskega strahu pomiriti in 

mu zagotoviti občutek varnosti (Bajt, 2012). 

Četrta faza navezanosti traja od tretjega leta dalje. Otrok ne potrebuje več stalne fizične 

prisotnosti osebe, na katero je navezan (Crain, 1992, v Batistič Zorec, 2000). Bowlby (1969, v 

Žvelc in Žvelc, 2006) je poudaril, da navezanost ni omejena le na čas otroštva, temveč je to 

vseživljenjski proces. S to tezo so se strinjali tudi strokovnjaki, ki so Bowlbyjevo delo 

nadaljevali (Bartolomew in Horowitz, 1991; Hazan in Shaver, 1987; Ainsworth, 1991; 

Antonucci, 1976, v Žvelc in Žvelc, 2006). 

Otrok lahko oblikuje močno navezanost na eno osebo. Večinoma je ta oseba mati, ni pa 

nujno. Poleg specifične navezanosti lahko otrok oblikuje še multiple ali mnogotere 

navezanosti. Otrok se tako lahko naveže še na zanj pomembne druge osebe: očeta, brate, 

sestre (Schaffer in Emerson, 1964, v Payne in Walker, 2002) in vzgojitelje.  

1.3 Tipi navezanosti in vključitev otroka v vrtec 

M. Ainsworth, Bowlbyjeva asistentka, je ugotovila, da razvoj navezanosti poteka podobno pri 

vseh otrocih in potek razvoja navezanosti ni odvisen od kulture, v kateri otrok živi (Batistič 

Zorec, 2000). Oblikovala je eksperimentalno metodo, imenovano tuja situacija, s pomočjo 

katere ugotavljamo vzorec navezanosti pri otrocih (Ainsworth, Blehar, Waters in Wall, 1978, 

v Cugmas, 2003b). Proces poteka v laboratorijski igralnici, temelji pa na opazovanju odnosov 

med otrokom, mamo in otroku neznano osebo. V metodo sta vključeni dve ločitvi otroka od 

mame. Pri prvi ločitvi otrok ostane sam z neznano osebo, pri drugi ločitvi pa je otrok nekaj 

časa sam, nato se mu pridruži neznana oseba, ki je z njim do vrnitve matere. Bistvo in temelj 

opazovanja je vedenje otroka do matere ob njunem ponovnem snidenju (Cugmas, 2003b). M. 

Ainsworth je s preučevanjem vedenja otrok ugotovila, da obstajajo trije vzorci navezanosti: 

varna navezanost, izogibalna navezanost, ambivalentna navezanost (Cugmas, 2003a). Kasneje 

je bil dodan še četrti vzorec navezanosti, in sicer dezorientirana ali zmedena navezanost 

(Payne in Walker, 2002). Kakovost navezanosti otroka na osebo, ki zanj skrbi, je odvisna od 

njunih interakcij. Starši, ki so občutljivi in odgovarjajo na otrokove potrebe, spodbujajo varno 

navezanost, neobčutljiva skrb za otroka pa spodbuja razvoj anksiozne navezanosti (Cugmas, 
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2001): vzorca izogibajoče in ambivalentne navezanosti (Zupančič, 2004). Osebe, na katere so 

otroci anksiozno navezani, odklanjajo telesni in očesni stik, izražajo negativna čustva, premoč 

nad otrokom, se nedosledno odzivajo in so neobčutljivi do otrokovih potreb (Zupančič, 2004). 

Otrok lahko razvije različne kakovosti navezanosti na zanj pomembne osebe. Kljub anksiozni 

navezanosti na mater lahko razvije varno navezanost na ostale osebe, ki skrbijo zanj, npr. na 

vzgojitelje (Cugmas, 2001). 

Otrok, ki spadajo v kategorijo varno navezanih, je približno 66 odstotkov. Ti otroci okolje ob 

prisotnosti mame z veseljem in samostojno raziskujejo (Payne in Walker, 2002). Z mamo, v 

primerjavi z nepoznano osebo, iščejo več očesnega in fizičnega stika. Ob ločitvi od referenčne 

osebe (mame) so prizadeti, jokajo, težko jih je potolažiti. V času odsotnosti te osebe okolje 

malo raziskujejo in se ukvarjajo s predmeti. Vrnitve osebe, na katero so navezani, se zelo 

razveselijo, se potolažijo in si želijo njene pozornosti. Ponovni separaciji se upirajo 

(Zupančič, 2004). Starši otrok, ki spadajo v kategorijo varno navezanih, otrokovo stisko 

prepoznajo in jo razumejo kot del otrokovega doživljanja (Erzar in Kompan Erzar, 2011). 

Varno navezan otrok bo v času uvajanja v vrtec pričakoval pomoč staršev. Separaciji od 

staršev se bo upiral, vendar se bo v vrtčevsko dogajanje kmalu vključil, vzgojiteljico pa z 

zaupanjem sprejel (Varjačič – Rajko, 2007). 

V kategorijo izogibalno navezanih otrok lahko uvrstimo približno 20 odstotkov otrok (Payne 

in Walker, 2002). Ob ločitvi od matere  otroci ne kažejo stiske in vznemirjenja, ob njeni 

vrnitvi pa ne posebnih znakov veselja. Stiku z njo se pogosto upirajo. Otroci, ki so 

izogibajoče navezani, ne kažejo želje po vzpostavljanju stikov niti z znano niti z neznano 

osebo (Zupančič, 2004), kar se opazi tudi pri uvajanju v vrtec. Omenjeni otroci ne iščejo 

pomoči staršev ali vzgojitelja, zanašajo se le nase (Varjačič – Rajko, 2007). Čeprav ob ločitvi 

od staršev ni opaziti znakov vznemirjenja, so ta čustva prisotna v enaki ali v celo večji meri 

kot pri drugih otrocih, le da so se stisko naučili skriti in jo zadržati zase. Takšno vedenje se 

razvije kot posledica odzivanja staršev na njegove stiske (Erzar in Kompan Erzar, 2011). 

Referenčna oseba je za otroka nezainteresirana, neobčutljiva, izogiba se stiku z njim, pogosto 

pa nad njim uveljavlja moč (Zupančič, 2004).  

Pod ambivalentno navezanost spada približno 10 odstotkov otrok. Za otroke, ki spadajo v to 

kategorijo, so značilni ambivalentni odzivi (Payne in Walker, 2002). Otroci, ki so 

ambivalentno navezani, včasih jokajo in protestirajo še pred separacijo z osebo, na katero so 

navezani. Med ločitvijo kažejo znake vznemirjenja, neugodja, neznana oseba jih nikakor ne 
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more potolažiti. Ob vrnitvi referenčne osebe z njo izmenično iščejo stik in se ji upirajo. Težko 

jih je ponovno potolažiti (Zupančič, 2004). Negotovost pri otrocih povzroča ambivalenca 

matere. Ta je do otroka nekaj časa ljubeča, drugič pa se za njegove potrebe ne zmeni (Crain, 

1992, v Batistič Zorec, 2000). Za otroka so prvi dnevi v vrtcu zelo pretresljivi, saj otrok ni 

razvil zaupanja v to, da bo mati ob njem, ko jo bo potreboval. Otrok se matere ves čas trdno 

drži, se je oklepa in separaciji nasprotuje. Priporočljivo je, da se otroka od starša ne odtrga na 

silo, smiselno pa je razmisliti o daljšem času uvajanja otroka v vrtec. Po burnem uvajalnem 

obdobju se otroci na novo okolje navadijo in z vzgojiteljico ter vrstniki vzpostavijo dobro 

navezanost (Varjačič – Rajko, 2007). 

Dezorientirano oz. zmedeno navezanih otrok je približno 5 odstotkov. To kategorijo sta 

oblikovali M. Main in J. Solomon (1986, v Payne in Walker, 2002). »Ti otroci izražajo večjo 

ranljivost za stresne dražljaje« (Cugmas, 2003b, str. 9), kar je opazno v njihovem 

nepredvidljivem in pretiranem vedenju (Zupančič, 2004). V primerjavi z otroki iz ostalih treh 

skupin navezanosti, ki imajo prepoznaven način odzivanja na stisko, dezorientirano navezani 

otroci nenehno spreminjajo način vedenja (Erzar in Kompan Erzar, 2011). Ob snidenju z 

osebo, na katero so navezani, izražajo nasprotujoče si odzive: npr. z materjo iščejo stik, 

vendar brez znakov ugodja; zdi se, da so se potolažili, nato pa začnejo jokati; se igrajo, nato 

pa nenadoma otopijo (Zupančič, 2004). To kaže na otrokovo zmedenost in strah (Erzar in 

Kompan Erzar, 2011). Referenčna oseba se do otroka običajno obnaša neodzivno, ga 

zanemarja (Zupančič, 2004), je do njega nehumana, lahko pa je otrok tudi žrtev zlorabe. 

Možno je tudi, da je oseba, na katero je otrok navezan, utrpela hudo stisko, zaradi katere je 

nesposobna ustrezno skrbeti za otrokove potrebe. Značilnosti dezorientiranega vedenja je 

mogoče opaziti tudi pri otrocih, ki se pogosto selijo ali pri otrocih, ki so dobili sorojenca 

(Erzar in Kompan Erzar, 2011).  

Stili navezanosti, ki so se vzpostavili v otroštvu, se v večini nadaljujejo tudi preko celega 

življenja (Benoit in Parker, 1994; Fonagy, Steele in Steele, 1991; Hazan in Shaver, 1987; 

Mikulincer in Florian, 1999b v Žvelc in Žvelc, 2006), spremenijo pa se lahko ob večjih 

spremembah v življenju primarne družine (Cugmas, 1998). 

1.4 Navezanost na vzgojiteljico  

O odnosu navezanosti med otrokom in materjo, kjer je prisotno zunanje varstvo (s strani 

osebe, ki ni otrokova mati oz. oče), je narejenih precej raziskav, o odnosu med vzgojiteljico in 

otrokom pa ne vemo prav dosti (Cugmas, 2003). Z. Cugmas (2003a) se sprašuje, ali sploh 
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lahko govorimo o navezanosti otroka na vzgojiteljico, ali ta pojem označuje le odnos med 

materjo in otrokom. Večina avtorjev (npr.Van IJzendoorn, Sagi in Lambermon, 1992, v 

Cugmas, 2003; Howes in Hamilton, 1992, v Cugmas, 2009) se strinja, da so poleg staršev 

lahko tudi vzgojiteljice objekt otrokove navezanosti.  

Otroci v prvem letu starosti razvijejo navezanost na mater, po prvem letu pa lahko razvijejo 

navezanost tudi na druge zanj pomembne osebe: na očeta, sorojence, stare starše (Bowlby, 

1969, v Cugmas, 2003). Navezanost na vzgojiteljico se začne s procesom uvajanja otroka v 

vrtec – takrat se njegova primarna navezanost na starše razširi na vzgojitelje (Jezovšek, 2011). 

»Proces adaptacije se uspešno zaključi, ko otrok zgradi zaupno navezanost na vzgojiteljico in 

njeno pomočnico in ju sprejema kot varen temelj za nadaljnje vključevanje v novo okolje.« 

(Žnidaršič, 2008, str. 8) Vzgojiteljica tako za otroka lahko postane ena izmed pomembnejših 

oseb (Howes in Hamilton, 1992, v Cugmas, 2009) in z njim oblikuje posebno vez (Selleck in 

Griffin, 1996, v Batistič Zorec, 2003). Osrednji dejavnik, ki vpliva na vzorec otrokove 

navezanosti, je občutljivost za otrokove potrebe (Cugmas, 2009). Tiste vzgojiteljice, ki so 

odgovorne in občutljive, otrokom nudijo možnost, da se nanje navežejo (Selleck in Griffin, 

1996, v Batistič Zorec, 2003). Večina otrok se na vzgojiteljico naveže po dveh tednih 

vključenosti v vrtec (Bogataj, 1996, v Zupančič, 2004). 

 

2. UVAJANJE OTROK V VRTEC 

2.1 Priprava na vstop otroka v vrtec 

Vključitev v vrtec je za otroka stresen dogodek, ki ga tako starši kot tudi vzgojitelji želimo 

omiliti s postopnim uvajalnim obdobjem. Pomemben dejavnik pred uvajanjem je dobra 

priprava staršev in otrok na življenje v vrtcu (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). Starši se 

morajo pomembnosti priprave zavedati in si zanjo vzeti dovolj časa. S pomočjo priprave otrok 

in starši miselno in čustveno predelajo nove izzive ter se pripravijo na prekinitev tesne 

medsebojne vezi (Varjačič – Rajko, 2007). 

Starši se lahko pred uradnim sprejemom otroka v vrtec z vzgojiteljico ali vodstvom vrtca 

dogovorijo za obisk v vrtcu, kjer si otrok ogleda igralnico, garderobo, kopalnico, igrišče. 

Otrok v tem času opazuje, kaj se v vrtcu dogaja in se morda seznani z vzgojiteljico (prav tam). 

Pomemben del priprave je pogovor z otrokom. Smiselno je, da starši otroku vrtec predstavijo 

s pozitivno naravnanostjo, vključitve v vrtec pa nikakor ne povezujejo z grožnjo ali kaznijo 
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(Sorko, 2004). Starši se lahko z otrokom druge starostne skupine pogovorijo o konkretnih 

razmerah v vrtcu – o tem, kaj sploh je vrtec, kdo je v vrtcu prisoten, kako poteka dan v vrtcu, 

zakaj otroci v vrtcu počivajo, dotaknejo pa se lahko tudi bolj čustvene tematike, na primer 

poslavljanja. Med pogovorom morajo biti starši pozorni na otrokovo mnenje, mu poskusiti 

odgovoriti na čim več njegovih vprašanj in se z njim spustiti v domišljijsko razmišljanje o 

življenju v vrtcu. Pri mlajših otrocih, pri na primer eno leto starem otroku, je pogovor kljub 

manjšemu odzivu s strani otroka še vedno zaželen (Varjačič – Rajko, 2007). Otrok bo, ne 

glede na starost, na svoj način razumel, kaj mu želijo starši sporočiti (Sorko, 2004). Pri 

pogovoru so staršem lahko v pomoč različne otroške knjige in slikanice s tematiko o vrtcu, in 

sicer: Medo Jaka v vrtcu (Bieber, 2004), Sara gre rada v vrtec (Reid, 2013), Kaj dela 

vzgojiteljica (Niessen, 2010), V našem vrtcu (Sokolov, 2012) idr. 

Starši lahko otroku prehod v vrtec olajšajo tudi s tem, da poskušajo že doma vzpostaviti 

podobno dnevno rutino, kot velja v vrtcu. Prilagodijo se lahko npr. uram hranjenja in počitka. 

Otroku lahko pomagajo tudi s tem, da ga spodbujajo k samostojnosti, pri na primer hranjenju, 

igri. Da se otrok v vrtcu ne bo počutil tako zapostavljenega, je dobro, da se zna sam zamotiti 

in si za krajši čas sam najti zaposlitev (Černelič Bizjak, 2008). 

V času priprave otroka na uvajanje v vrtec in med procesom uvajanja ni zaželeno, da se 

otroka obremenjuje z drugimi spremembami, kot na primer ukinjanjem dojenja, privajanjem 

na kahlico, odvajanjem od dude itd. Predstave staršev o tem, da je potrebno nezrele navade 

čim hitreje opustiti in otroka s tem pripraviti na vključitev v vrtec, so napačne. Za to si je 

potrebno vzeti več časa, vsaj nekaj mesecev pred vstopom v vrtec, čas za to pa bo tudi 

kasneje, ko se bo otrok na življenje vrtcu že navadil (Varjačič – Rajko, 2007). 

Iz raziskave, ki jo je izvedla M. Fortuna (2013), je razvidno, da je večina staršev otroka na 

vrtec malo pripravljala. Kot najpogostejšo pripravo otroka na vrtec starši omenjajo pogovor. 

Sledijo navajanje na dnevno rutino, kot je v vrtcu in občasno varstvo pri drugi osebi. Do 

podobnih rezultatov je prišla tudi M. Rojnik (2010). Večina staršev je otroka na vrtec 

pripravljala s pomočjo pogovora, veliko se jih je udeležilo igralnih uric, precej staršev je 

otroke spodbujalo k samostojnosti in jih na svojo odsotnost navajalo z občasnim varstvom. K. 

Ciglar (2009) je podatek, da 28 % staršev otrok na vrtec ni pripravljalo, presenetil. Ostali 

starši, ki so otroka pripravljali na vrtec, so to storili s pogovorom in obiskom otrok v vrtcu.  
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2.2 Časovna opredelitev uvajalnega obdobja 

Različni avtorji so si pri časovni opredelitvi uvajalnega obdobja bolj ali manj enotni. L. 

Kopasić (2009) je mnenja, da otroci potrebujejo približno mesec dni, da se navadijo na novo 

okolje, nove osebe, prostore in vrtec. L. Marjanovič Umek (2004, v Sigulin, 2012) pravi, da 

po ugotovitvah strokovnjakov privajanje na vrtec traja približno od štiri do šest tednov. A. 

Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) uvajalnega obdobja ne določita natančno. Pravita, da 

morajo starši in vrtec dati otroku čas, saj je uvajanje odvisno od individualnih potreb otroka in 

staršev. Dodajata še, da naj uvajalno obdobje ne traja dlje kot en mesec, saj bi otrok s tem 

dobil občutek, da bodo starši z njim ves čas prisotni. Tudi V. Žibert (2003/2004) je mnenja, 

da se od otroka do otroka razlikuje čas, ki je potreben za uspešen prehod, vrtci pa čas uvajanja 

v povprečju omejijo na obdobje od štirinajst do enaindvajset dni. D. Rakovič (2012) 

zagovarja, da obdobja uvajanja ni smiselno vnaprej določiti, saj po njenih izkušnjah želijo biti 

nekateri otroci sami že po nekaj urah, drugi pa za postopno uvajanje potrebujejo tudi do dva 

meseca. N. Turnšek (v Snoj, 2014) svetuje, da bi morali starši in vrtci uvajanju nameniti cel 

september in oktober, saj ima otrok pravico, da se na vrtec navadi s čim manj stresa.  

Primeri iz prakse kažejo, da starši otroke v vrtec najpogosteje uvajajo nekaj dni, večina manj 

kot en teden (Ciglar, 2009; Jezovšek, 2010; Peternelj, 2012; Pintar, 2009; Trupi, 2012; 

Žnidaršič, 2011). 

2.3 Načini uvajanja v vrtec 

Pravica staršev do postopnega uvajanja v vrtec je opredeljena v Kurikulumu za vrtce (2007) 

in večina staršev je s to pravico seznanjena (Fortuna, 2013). Varjačič – Rajko (2007) pravi, da 

je načinov uvajanja otrok v vrtec zelo veliko. Avtor opredeli tri glavne načine uvajanja, in 

sicer dolgotrajno uvajanje, srednje dolgo uvajanje in kratko uvajanje. Dolgotrajno uvajanje 

predstavlja »idealni časovni okvir, ki omogoča postopnost in mehkost prehoda« (prav tam, str. 

53). Srednje dolgo in kratko uvajanje izhajata iz dolgotrajnega uvajanja, le da je čas uvajanja 

krajši. Modelov uvajanja, ki jih opredeli Varjačič – Rajko (2007), se ni potrebno strogo držati, 

potrebno je izhajati iz otroka in uvajanje prilagoditi njegovim potrebam. Način uvajanja je 

odvisen tudi od načel in priporočil vrtca, od vsakega vzgojitelja posamezno in od značilnosti 

oddelka, v katerega je otrok vključen.  
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2.3.1 Dolgotrajno uvajanje  

Dolgotrajno uvajanje obsega čas od treh tednov do enega meseca, lahko tudi dlje. Dolgotrajni 

način uvajanja je ustrezen za vse otroke, priporočljiv pa je za otroke do treh let starosti, za 

tiste, ki so edinci, so bolj boječi, plašni, občutljivi, nimajo veliko stika z ostalimi otroki in za 

tiste, ki hkrati z uvajanjem doživljajo večje spremembe znotraj primarne družine. Dolgotrajen 

način uvajanja je ustrezen tudi za starše, ki so kot otroci imeli slabe izkušnje z vrtcem.  

Prvi teden je oseba, ki otroka uvaja, v igralnici prisotna ves čas. Največ pozornosti nameni 

svojemu otroku, lahko pa se vključuje v dejavnosti in vzpostavlja socialne interakcije z 

ostalimi otroki in zaposlenimi. V prvem tednu so otroci in starši običajno prisotni le do kosila, 

lahko pa tudi dlje, če je razpoloženje ustrezno.  

Prvi dan drugega tedna so starši še vedno prisotni ves čas, v naslednjih dneh drugega tedna pa 

se čas odsotnosti postopno povečuje. Starši odhode napovejo vzgojitelju  in otroku. Časa 

odsotnosti se dosledno držijo. Med bivanjem v igralnici starši otroka spodbujajo k vključitvi v 

dejavnosti in mu pomagajo pri navezovanju stikov. Poskusijo lahko tudi, ali bo otrok v vrtcu 

zaspal. Če otrok ne želi zaspati, se ga k temu ne sili, pomembno je le, da otrok vidi, kako 

proces počitka poteka. Če otrok zaspi, je nujno potrebno, da so starši ob njem, ko se ta prične 

prebujati. 

Tretji teden so starši v igralnici prisotni le še v jutranjem času. Njihova aktivnost je manjša, 

svojemu otroku pa, če mu to ne povzroča težav, posvečajo manj pozornosti. Zaradi manjše 

prisotnosti staršev v igralnici otrok v vrtcu morda ne bo zdržal cel dan, zato ni nič narobe, če 

iz vrtca odide že pred kosilom. Je pa priporočljivo, da otrok vsaj kakšen dan poskusi s 

spanjem brez prisotnosti staršev.  

V četrtem tednu so starši ob prihodu lahko prisotni še kakšne pol ure. V tem tednu je čas, da 

se prične z ustaljenim prihodom in odhodom otroka v vrtec. Ko se starši dokončno odločijo, 

da v skupini ne želijo biti več prisotni, to dosledno upoštevajo (Varjačič – Rajko, 2007). 

2.3.2 Srednje dolgo uvajanje 

Srednje dolgo uvajanje obsega en ali dva tedna. Koraki uvajanja so ujemajoči s koraki 

dolgotrajnega  uvajanja, le da potekajo hitreje. Takšen način uvajanja je ugoden za otroke, ki 

živijo v urejenih  razmerah, imajo sorojence podobne starosti, dobre izkušnje z drugimi otroki 

in so že navezani na osebe izven primarne družine (Varjačič – Rajko, 2007). 
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2.3.3 Kratko uvajanje 

Kratko uvajanje poteka od enega dneva do nekaj dni. Zaželeno je, da so starši prvi dan 

uvajanja ves čas prisotni, naslednje dni pa se čas prisotnosti postopno skrajšuje. Takšen način 

uvajanja je ustrezen za otroke, ki so starejši od treh let, so varno navezani, živijo v urejenih 

razmerah, imajo sorojence podobne starosti, izkušnje z drugimi otroki, sprejemajo odrasle in 

navezujejo stike tako z otroki kot odraslimi (Varjačič – Rajko, 2007). 

2.3.4 Predolgo in prekratko uvajanje 

Varjačič – Rajko (2007) izpostavi dva skrajna načina uvajanja, in sicer predolgo in prekratko 

uvajanje. Čas uvajanja v teh dveh primerih ni prilagojen okoliščinam. 

Prekratko uvajanje je na eni strani značilno za starše, ki so na otroka šibko navezani, na drugi 

strani pa za starše, ki so na otroka premočno navezani in ga želijo odločno ločiti od sebe. 

Prekratek način uvajanja je izrazit pri starših, ki se bojijo lastnih intenzivnih čustev, ki bi se v 

njih prebudila med uvajalnim obdobjem in pri starših, ki so sami izkusili bolečo ločitev od 

svojih staršev, sedaj pa ta doživljaj ponavljajo s svojim otrokom. Razloge za takšen način 

uvajanja lahko iščemo tudi v različnih socialnih stiskah in položajih  staršev (Varjačič – 

Rajko, 2007). 

Predolgo uvajanje je značilno za starše, ki so že predhodno imeli težave z uvajanjem otroka, 

dvomijo v svoje starševske sposobnosti, otroka vežejo nase ali želijo otroka obvarovati pred 

bolečo izkušnjo ločitve od staršev, kot so to doživeli v svojem otroštvu (Varjačič – Rajko, 

2007). 

2.4 Uvajanje otrok 1. in 2. starostnega obdobja 

Otrokova starost je pomemben dejavnik pri tem, kako se otroka na vrtec pripravlja in uvaja 

(Mandič, 2002), vendar se večina avtorjev osredini le na uvajanje mlajših otrok – otrok 

prvega starostnega obdobja.  

Otrok, ki spada v prvo starostno obdobje, z besedami ne more sporočiti svojega doživljanja, 

zato morajo biti odrasli na njegovo vedenje še bolj pozorni. Posebno pozornost je potrebno 

nameniti počitku in hranjenju, saj sta to za otroka prijetna rituala. Pri spanju se med otroki 

pojavljajo razlike: nekateri otroci zaspijo takoj, ne glede na to, kaj se okrog njih dogaja, drugi 

pa zaspijo le ob prisotnosti staršev ali po dojenju. Na začetku ni nič narobe, če so starši v času 
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uvajalnega obdobja med samim počitkom prisotni, saj otroku s tem omogočijo, da doživi vsaj 

del rituala, kot ga je bil vajen (Varjačič – Rajko, 2007). 

Otrok druge starostne skupine ima, v primerjavi z otrokom prve starostne skupine, bolj 

izdelano časovno perspektivo in se v dnevni rutini bolje orientira, npr. ve, kdaj je čas za 

kosilo, počitek, kdaj bo odšel domov. Dnevno rutino razume in se počuti bolj varnega. Otrok 

že zna sam ubesediti svoje občutke, hotenja, lažje se sam zamoti, do vrstnikov je strpnejši. 

Starejši otrok je tudi bolj odporen proti boleznim (Mandič, 2002). V obdobju po tretjem letu 

starosti poteka prehod iz odnosa v paru v skupinske odnose. Pri otroku takrat opazimo tudi 

večjo željo po igri in druženju s sovrstniki, zaradi česar se vključitev v vrtec v tem obdobju 

bolj priporoča (Žibert, 2003/2004). 

S. Trupi (2012) je v diplomski raziskavi preverjala značilnosti uvajanja otrok prve in druge 

starostne skupine. Ugotovila je, da se večini staršev (68,6 %) zdi starost ob uvajanju otroka v 

vrtec pomembna, ostali starši pa večjo vlogo pripisujejo otrokovi osebnosti. Starši otrok 

prvega starostnega obdobja so mnenja, da mlajši otroci ločitev od staršev težje sprejemajo in 

za uvajanje potrebujejo več časa. Nekateri so mnenja, da »mlajši kot je otrok, prej se privadi 

oziroma sprejme skupino otrok ter vzgojiteljice« (str. 33). Starši otrok drugega starostnega 

obdobja pa menijo, da starejši otroci ločitev od staršev lažje razumejo in poudarjajo razvitejše 

sporazumevalne sposobnosti in socialne spretnosti – otroci zaradi tega ne potrebujejo daljšega 

uvajanja. Nekateri pa navajajo, da so starejši otroci bolj navezani na starše in se na vrtec težje 

navajajo. Rezultati raziskave so še pokazali, da imajo otroci prve starostne skupine pri 

uvajanju v vrtec več težav kot otroci druge starostne skupine. Otroci iz obeh skupin so pri 

odhodu staršev jokali. Otroci prvega starostnega obdobja so se držali staršev, želeli so si 

njihove pozornosti, bali so se vrstnikov in vzgojiteljice. Na ločitev od staršev so se odzvali 

bolj čustveno, stikov z vrstniki in vzgojiteljico so se izogibali, vzgojiteljičino pomoč pa 

odklanjali.  

2.5 Kdo uvaja otroka 

Številne diplomske raziskave (Jezovšek, 2010; Kljajić, 2011; Peternelj, 2012; Pintar, 2009; 

Žnidaršič, 2011)  kažejo, da je oseba, ki otroka največkrat uvaja v vrtec, mati. 

Varjačič – Rajko (2007) pravi, da naj otroka v vrtec uvaja oseba, ki se z njim dobro razume. 

Običajno je to mama (Černelič Bizjak, 2008), vendar je v nekaterih situacijah smiselno 

premisliti o tem, katera oseba bi bila za uvajanje primernejša. Če je otrok na mamo zelo 
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navezan in so njegovi odzivi na separacijo premočni, bi bilo bolje, da ga v vrtec uvaja kdo 

drug, npr. oče ali stari starši (Varjačič – Rajko, 2007). Pogosto se zgodi, da se otrok na novo 

življenjsko okolje hitreje in lažje prilagodi ob očetu. Oče proces uvajanja omili tudi takrat, ko 

je mati na otroka zelo navezana in jo doživlja kot izgubo. Otrokovo uvajanje bi bilo v takšnih 

situacijah oteženo, saj bi mama te občutke prenesla nanj (Černelič Bizjak, 2008).  

2.6 Prvi dnevi v vrtcu 

Prvi dan, ki ga starši in otroci preživijo v vrtcu, je za mnoge najhujši, saj so postavljeni v 

povsem novo situacijo. Vsak naslednji dan je lažji, saj tako starši, predvsem pa otroci usvojijo 

dnevno rutino, ritem skupine in bolj spoznajo vzgojitelje. Nekaterim otrokom prvi dan ne 

predstavlja nobenega problema. Razloge za to lahko iščemo v določeni čustveni zalogi od 

doma, v tem, da otrok čuti prisotnost starša ali pa se otrok še ne zaveda, da bo dneve od sedaj 

naprej preživljal v vrtcu. Odziv na vrtec pri takšnih otrocih je po navadi zakasnel, kar pomeni, 

da se šele čez nekaj dni zavejo, kaj vključitev v vrtec sploh pomeni (Varjačič – Rajko, 2007). 

Ob vstopu v vrtec lahko starši doma opazijo, da so otroci bolj občutljivi in potrebujejo več 

pozornosti. Starši naj bodo takrat do otroka še bolj skrbni in razumevajoči, namenijo naj mu 

več pozornosti in nežnosti (Mandič, 2002). 

2.7 Vloga ljubkovalne igrače pri uvajanju v vrtec 

Otroci se pogosto navežejo na točno določeno igračo ali kos materiala, npr. plenico. Takšna 

navezanost se lahko pojavi še pred prvim letom starosti in je otroku v pomoč ob doživljanju 

stisk. Ljubkovalnim igračam z drugo besedo pravimo prehodni ali tranzitorni objekti (Nemec 

in Krajnc, 2011). Tranzitorni predmeti imajo za otroka posebno vlogo, saj mu predstavljajo 

del okolja, ki ga pozna. Njihova vloga se še posebej izrazi v situacijah, ki so za otroka nove in 

nepoznane (Keller in Lohaus, 1998).  

Tranzitorni objekti so v nekaterih vrtcih stalnost, v nekaterih pa niso zaželeni. Otroci jih v 

vrtec radi prinašajo in glede na to, koliko jim pomenijo, bi jih bilo smiselno sprejeti. V 

igralnici ali garderobi se lahko uredi prostor, kjer otroci svoje posebne objekte shranijo 

(Rakovič, 2004). Otrok je ob uvajanju v vrtec postavljen v popolnoma novo okolje, daleč 

stran od doma, brez njemu ljubih igrač, stvari in predmetov. Njegovo življenjsko okolje se je 

v celoti spremenilo. Če otrok želi v vrtec vzeti dudo ali ljubkovalno igračo, naj se ga nikakor 

ne prepričuje v nasprotno ali se mu ljub predmet celo vzame (Sorko, 2004). Otrokovo potrebo 

po ljubkovalni igrači je potrebno razumeti. Samo ta igračka je res samo njegova. Diši po 
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njem, po domu, ga pomiri, mu pomaga nadomestiti mamo in v njem zbuja občutke odločnosti 

in samozavesti (Praper, 1996, v Senica, 1998). Velikokrat želijo starši otroku ljubkovalno 

igračo vzeti. Razlogov za to je več. Starši lahko želijo staro igračo nadomestiti z novo, saj je 

stara že strgana, uničena; lahko so mnenja, da je čas, da otrok »odraste« ali pa z odvzetjem 

igrače uveljavljajo starševsko moč. Ob takem dejanju se mnogokrat ne zavedajo, da otroku 

samo ta igrača predstavlja njegov tranzitorni objekt (Senica, 1998).  

2.8 Vloga staršev in vzgojiteljev pri uvajanju 

Pri vključitvi otroka v vrtec imajo pomembno vlogo tako starši kot vzgojitelji. Obe strani si 

morata prizadevati, da vzpostavita odnos, ki se gradi na medsebojnem spoštovanju, zaupanju 

in pristnosti (Jezovšek, 2011). Kurikulum za vrtce (2007) sodelovanje med starši in vzgojitelji 

opredeljuje kot konstitutiven vidik kakovosti predšolske vzgoje. »V odnosu med vrtcem in 

starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnost pristojnosti.« (Bela knjiga o vzgoji 

in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995, str. 55) Vrtec ne sme posegati v zasebno sfero 

družine, v pravice staršev ter v njihova prepričanja in vrednote. Starši pa morajo upoštevati 

avtonomnost in strokovnost institucije (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji, 1995).  

Za lažji prehod otroka v vrtec je pomembno, da družina in strokovno osebje vrtca vzajemno 

sodelujejo, se povezujejo in dopolnjujejo. Razvoj partnerskega odnosa med starši in vrtcem se 

začne že pred vključitvijo otroka v vrtec (Žnidaršič, 2008): na sestanku, predavanju ali 

individualnem pogovoru. Starši in vzgojitelji se dogovorijo o poteku uvajanja, in sicer 

uskladijo mnenja o okvirnem času uvajanja, o tem, kdo bo otroka uvajal ter o vlogi staršev 

med prisotnostjo v igralnici (Varjačič – Rajko, 2007). Starši vzgojiteljici posredujejo prve 

informacije o otroku – o njegovih izkušnjah, potrebah, otrokovem značaju, navadah spanja, 

hranjenja, najljubših igračah in morebitnih boleznih (Varjačič – Rajko, 2007). Pri prvem 

pogovoru med vzgojitelji in starši je pomembna odkritost in iskrenost, saj se s pridobljenimi 

informacijami pomaga otroku pri lažjem prehodu in vključitvi v vrtec (Sorko, 2004). Med  

procesom uvajanja starši igrajo pomembno vlogo posrednika med vzgojiteljem in otrokom. 

Vzgojiteljice lahko otroku pomagajo, če vedo, kaj se z njim dogaja, kaj ima otrok rad, kako se 

na različne situacije odzove itd. Ker se vzgojiteljica in otrok še ne poznata, so ti podatki s 

strani staršev relevantni in uporabni (Žibert, 2003/2004). Vzgojiteljici poznavanje in 

razumevanje otroka predstavlja pristnejši stik z njim in boljšo medsebojno povezanost, kar pa 

predstavlja dober temelj vzgoje (Jakelj, 2002). Starši si morajo za uvajanje vzeti dovolj časa, 
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biti mirni, potrpežljivi, otroku pa posvetiti več pozornosti in nežnosti. Omogočiti mu morajo, 

da v vrtec vzame ljubkovalno igračo, s katero se bo lažje potolažil. Zelo pomembno je, da so 

pri izpolnjevanju obljub in ritmu prihoda in odhoda dosledni, saj otrok potrebuje občutek 

varnosti in zaupanja (Jezovšek, 2011). 

Proces uvajanja od vzgojiteljev zahteva dobro pripravo nanj. Pomembno je, da vzgojitelji 

poznajo razvojne značilnosti, posebnosti in potrebe otrok, ki jih bodo uvajali, strokovno 

znanje o uvajanju pa nadgrajujejo. V času uvajanja je pomembna tudi ureditev igralnice. Ta 

naj bo urejena tako, da bo prijetna tako za otroke, ki potrebujejo občutek domačnosti, kot tudi 

za vzgojitelje, ki potrebujejo prijetno delovno okolje. Otrok v času uvajanja v vrtce od 

vzgojitelja potrebuje večjo mero strpnosti, razumevanja in pozornosti. Vzgojitelji morajo biti 

do otrok prijazni, s pomočjo telesne govorice prepoznavati otrokova sporočila in odzive, ter 

imeti sposobnost empatije (Senica, 1998). »Za to zahtevno poslanstvo je temeljna osebna 

naravnanost vzgojiteljice in njene osebnostne značilnosti, ki so bile vodilo pri izbiri poklica« 

(Čeh Svetina, 2012, str. 6). Vzgojitelj je tudi posrednik med otrokom in staršem ter poskrbi za 

kvaliteten pretok informacij. Majhen otrok namreč še ne zna govoriti, zato staršem ne more 

povedati, kako je preživel dan v vrtcu (Kolar, 2003). 

 

3. STISKE OTROK, STARŠEV IN VZGOJITELJEV OB UVAJANJU OTROKA 

V VRTEC 

3.1 Stiske otrok 

Vključitev v vrtec otroku predstavlja veliko spremembo v življenju in soočenje z vrsto novih 

situacij (Demšar, 2001). Otrok se mora prilagoditi na popolnoma drugačno okolje, kot ga je 

bil vajen doma, predelati mora ločitev od matere (Žibert, 2003/2004), se prilagoditi drugačni 

dnevni rutini, navaditi se mora na ostale otroke, vzgojiteljico (Jezovšek, 2011), deliti igrače, 

počakati na vrsto in deliti pozornost odraslega z ostalimi otroki v skupini (Demšar, 2001). Z 

vključitvijo v vrtec postane otrok del nove socialne situacije. Vzpostaviti in razvijati mora 

nove odnose z vzgojiteljico in z ostalimi vrstniki. Ob prehodu v vrtec lahko otroci doživljajo 

različna močna čustva: na eni strani radovednost, tudi veselje in ponos ob novem statusu, na 

drugi strani pa negotovost in občutek izgube (Žnidaršič, 2008). 

Proces uvajanja je za otroka čustveno občutljiv dogodek, odzivi nanj pa se med posamezniki 

razlikujejo (Žibert, 2003/2004). Otroci potrebujejo čas, da se na novo situacijo prilagodijo, 
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pridobijo občutek varnosti, zaupanja in sprejetosti (Kolar, 2003). Nekateri otroci se na nove 

okoliščine hitro navadijo, drugi pa za to potrebujejo več časa (Žibert, 2003/2004).  

Kot odziv na uvajanje se lahko pri otroku pojavijo različne prilagoditvene težave. Te so sicer 

prehodne, prisotne pa so lahko tudi več tednov (Žibert, 2003/2004). Prilagoditvene težave 

»izvirajo iz povsem konkretnih okoliščin, ki jih otrok doživi na sebi lasten način v skladu s 

fazo razvoja, v kateri se nahaja« (Varjačič – Rajko, 2007, str. 62). 

Med prilagoditvene težave lahko prištevamo povečano negativno razpoloženje, jok, 

nemirnost, občutljivost (Žibert, 2003/2004). Otrok lahko nasprotuje ločitvi od staršev, zjutraj 

se jih lahko oklepa, se jim upira, ugovarja, brca, v vrtcu je lahko bolj zadržan, doma bolj 

razdražljiv in zaspan (Černelič Bizjak, 2008). Pojavijo se lahko agresivno vedenje, bojazen in 

ljubosumnost. Slednje se pojavi, ker otrok pogosto ne razume, zakaj mora v vrtec, zakaj starši 

pozornost namenjajo vzgojiteljici in drugim otrokom, ki so prisotni na uvajanju. Pri otroku se 

lahko razvije občutek, da starše izgublja. Starši morajo otroku pustiti, da ta čustva izrazi in mu 

posvetiti še več pozornosti. Izredno močan čustven odziv na stisko, ki jo doživlja otrok, je 

hlipanje oziroma ihtenje. Takega otroka je izredno težko potolažiti, hlipanje se pogosto ustavi 

šele, ko otrok zaspi ali je zares utrujen. V takšnih primerih je o otrokovi stiski smiselno 

obvestiti starše, da ti pridejo ponj predčasno (Varjačič – Rajko, 2007). 

V času uvajalnega obdobja v vrtec se lahko pojavijo tudi težave s prehranjevanjem: 

zavračanje hrane, zmanjšanje teka in izbirčnost (Bogataj, 1996, v Zupančič, 2004). 

Odklanjanje hrane lahko nakazuje močnejše občutke tesnobe, jeze, upora ali na to, da otrok 

vrtca ni pripravljen sprejeti. Otrok lahko hrano v vrtcu zavrača tudi zaradi okusa, saj se ta 

razlikuje od domačega. Pomembno je, da se otroka s hrano ne sili (Varjačič – Rajko, 2007).  

Med prilagoditvene težave uvrščamo tudi težave s spanjem: nemiren spanec, hude sanje, 

večkratno zbujanje, klicanje staršev, v vrtcu pred počitkom pa želja po stiku z vzgojiteljico 

(Bogataj, 1996, v Zupančič, 2004).  

Večina otrok v prvem mesecu po vključitvi v vrtec zboli, manjšina otrok pa oboleva 

pogosteje, kakor pred vključitvijo v vrtec (Bogataj, 1996, v Zupančič, 2004). Razlog za to je 

stresna ločitev otroka od mame in prilagajanje na novo okolje, kar privede do padca telesne 

odpornosti in večje obolevnosti. A. Sedej (1990, v Batistič Zorec, 2003) pravi, da se otrokov 

imunski sistem v prvih dveh letih še razvija, zato je otrok za bolezen bolj dovzeten. V vrtcu pa 

se možnost za obolevnost še poveča. P. Peternelj (2012) je v diplomskem delu med drugim 
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predpostavljala, da se obolevnost otrok ob vstopu v vrtec poveča. To je v raziskavi potrdila 

večina (77 %) sodelujočih staršev.  

Kot prilagoditvena težava se lahko pojavi odložena reakcija na vrtec, kar pomeni, da so 

nekateri otroci v prvih dneh obiskovanja vrtca veseli in živahni, težave pa se pojavijo šele 

teden ali mesec dni kasneje (Varjačič – Rajko, 2007). 

Otrokov odziv na uvajanje je lahko tudi regresiven, kar pomeni, da otrok nazaduje na 

razvojno raven, ki jo je že usvojil. Za takšno vedenje niso krivi vzgojitelji ali vrtec, so odraz 

otrokove nezmožnosti uporabe zrelih načinov spoprijemanja v zanj zahtevnih okoliščinah. 

Otrokove odzive morajo starši razumeti in se nanje ustrezno odzvati. Otroka se ne sme siliti, 

da dosega zrelejšo situacijo, kot jo zmore v tistem trenutku doseči, saj lahko to povzroči še 

večji psihični regres ali spodbudi prisilno prilagoditev. Del otrokovih regresivnih odzivov 

lahko starši zadovoljijo, npr. mu posvetijo več pozornosti, ga ljubkujejo. Med regresivne 

odzive uvrščamo ponovno zahtevo po dojenju, ko se je že prenehal dojiti, sesanje prsta, 

motnje govora, grizenje nohtov, pojavljanje različnih psihosomatskih težav, motnje spanja in 

teka, lulanje in kakanje v hlače, potem ko je bil otrok določeno obdobje že suh (Varjačič – 

Rajko, 2007). 

Otrokove stiske morajo starši in vzgojitelji prepoznati, jih sprejeti in se nanje primerno 

odzvati (Jezovšek, 2011). Začetne težave prilagajanja se  lahko omilijo z dobro pripravo na 

vstop v vrtec, s postopnim uvajanjem, z upoštevanjem navad otroka pri hranjenju in počitku, z 

njegovimi igračami, dudo, s stekleničko (Kolar, 2003), z ljubkovalnimi igračami, ustaljenim 

ritmom odhodov in prihodov, ljubkovanjem, večjim izkazovanjem pozornosti in bližine s 

strani staršev (Černelič Bizjak, 2008). Večini vzgojiteljic je med uvajalnim obdobjem v 

pomoč tudi uporaba lutk. Odzivi otrok ob uporabi le teh so glede na rezultate diplomske 

raziskave T. Jurečič (2014) pozitivni.  

 

3.2 Stiske staršev 

Vključitev otroka v vrtec predstavlja stresen dogodek tudi za starše (Žibert, 2003/2004). 

Stiska staršev je odvisna od značilnosti odnosa med njimi in otrokom. Precejšnjo stisko 

doživljajo predvsem matere, saj so bile z otrokom do nedavnega v simbiotskem odnosu. 

(Varjačič – Rajko, 2007). Nekatere matere separacijo z otrokom občutijo kot zavračanje in 

izgubo, kar pa je neustrezno tako za materino zdravje kot za otrokov razvoj (Cugmas, 1998). 
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Raziskave E. Hock in M. B. Schirtzingerso (1992, v Cugmas, 1998) so pokazale, da so 

matere, ki izražajo več separacijske anksioznosti in imajo negativnejšo podobo o sebi kot o 

mami, psihično manj stabilne in se težje spoprijemajo s stresom, v nasprotju z mamami, ki 

občutijo majhno separacijsko anksioznost. Slednje sebi in otroku nudijo možnost za bolj zdrav 

razvoj. Bowlby (po Hock in Schirtzinger, 1992, v Cugmas, 1998) pojasnjuje, da lahko razloge 

za močno separacijsko anksioznost iščemo v sociokulturnem okolju, kjer mati živi, predvsem 

pa v njenem otroštvu. Lahko, da matere niso razvile občutka varne navezanosti na starše, 

česar pa ne želijo ponoviti s svojimi otroki. Izražajo »pretirano potrebo po navezanosti in 

bližini ter otroka ne spodbujajo k raziskovanju, separaciji in individualizaciji« (prav tam, str. 

70). E. Hock, S. McBride in M. T. Gnezda (1989, v Cugmas, 1998) poudarijo, da imajo na 

stopnjo materine separacijske anksioznosti vpliv različne situacije in značilnosti otroka. 

Psihološka nepripravljenost matere na ločitev od otroka je lahko v veliki meri pogojena tudi z 

značilnostmi partnerskega odnosa, na primer s stopnjo bližine med partnerjema (Varjačič – 

Rajko, 2007).  

B. Sigulin (2012) pravi, da je to, kako bo otrok sprejel vrtec, odvisno tudi od staršev, ne le od 

otroka in njegovega značaja. Nekateri starši ob misli na to, da bodo dali otroka v vrtec, 

občutijo strah, kar pa prenašajo na otroka (Sorko, 2004). Materino doživljanje stresa ob ločitvi 

od otroka je pogojeno s časom prilagajanja otroka na vrtec – intenzivnejši stres mater ob 

ločitvi pomeni daljši čas prilagajanja otroka na vrtec (Bogataj, 1996, v Zupančič, 2004).  

Pri starših se lahko pojavi tudi nezaupanje v strokovne delavce v vrtcu. Razloge za to lahko 

iščemo v nepoznavanju vrtca in osebja (Varjačič – Rajko, 2007), v tem, da starši z vrtcem 

nimajo predhodnih izkušenj (Kolar, 2003), nezaupanje pa se lahko pojavi tudi zaradi odnosa 

med starši in otrokom. Nekateri starši niso pripravljeni na zrahljanje tesne vezi med njimi in 

otrokom, zato so lahko mnenja, da za otroka nič ni dovolj dobro (Varjačič – Rajko, 2007). 

Otrok starševsko nezaupanje čuti, vrtec lahko zavrača (Sorko, 2004), postopek uvajanja in 

prilagajanja na vrtec pa je s tem oviran (Sigulin, 2012).  

Staršem se ob vključitvi otroka v vrtec postavlja mnogo vprašanj. Sprašujejo se, ali se bo 

otrok na novo okolje privadil, ali bo sprejet, ga bodo imeli radi (Kolar, 2003). Staršem je 

hudo, ko vidijo, da otrok v vrtcu joče, se jih ob odhodu oklepa (Demšar, 2001), mu morda ne 

ustreza prehrana ali mu drugi otrok vzame igračo. To jim vzbudi občutke krivde, da ne 

delujejo v dobro otroka (Varjačič – Rajko, 2007) in pričnejo dvomiti v pravilnost odločitve o 

vpisu otroka v vrtec (Demšar, 2001). V takšnih situacijah je smiselno, da se pogovorijo s 
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partnerjem, z ostalimi starši iz iste skupine (Varjačič – Rajko, 2007), lahko tudi z vzgojiteljico 

ali svetovalno službo, ki starševske stiske in strahove dobro poznajo in razumejo (Demšar, 

2001).  

Pojav stisk med starši je bil raziskan tudi v nekaterih diplomskih delih.  M. Fortuna (2013) je 

v diplomski raziskavi zanimalo, ali so starši ob uvajanju otroka občutili strahove in kakšni so 

bili ti strahovi. Večina staršev pri uvajanju otroka v vrtec ni občutila strahov. Podatek, da je 

strahove imela le slaba polovica vprašanih (47,1 %) jo je presenetil. Med starši, ki so občutili 

strahove, je bil najpogostejši strah, da bo otrok veliko jokal, sledil so strahovi, da se otrok ne 

bo vključil v skupino, da bo imel težave s spanjem, da vzgojiteljici ne bosta upoštevali 

individualnih značilnosti otrok in da vzgojiteljici ne bosta dovolj ljubeči. Večini staršev se 

strahovi niso uresničili. M. Rojnik (2010) je ugotovila, da je bil pri večini staršev pred 

vstopom otroka v vrtec prisoten manjši strah. Največje strahove in pomisleke so občutili glede 

otrokovega sprejemanja vrtca, zdravstvenega stanja oz. večje obolevnosti otroka. Skrbel jih je 

odziv otroka na ločitev od staršev, pojavljali so se strahovi glede otrokovega joka in 

pogrešanja bližine staršev. Pri nekaterih starših so se pojavljali tudi pomisleki, povezani s 

prehranjevanjem, delom vzgojiteljice in njenega odnosa do otroka. V diplomski raziskavi A. 

Žnidaršič (2011) so starši izrazili strahove glede prilagoditve otroka, spanja, prehranjevanja, 

bolezni, strah pa jih je bilo tudi zamere otroka, da so ga pustili v vrtcu in odšli. Vsi starši so 

pritrdili, da so njihovi strahovi po uvajanju minili. Strokovne delavke so še navedle, da 

posebnih težav med uvajanjem pri otrocih niso opazile, so pa zaznale strahove pri  nekaterih 

starših.   

 

3.3 Stiske vzgojiteljev  

Mesec september je čas uvajanja novincev v vrtec, čas, ko se otroci spoznavajo med seboj in z 

vzgojiteljem. Pedagoškim delavcem uvajalni mesec predstavlja čas novih začetkov, izzivov, 

čas, ko je potrebno znanje in izkušnje prilagoditi posameznemu oddelku in otroku (Čeh 

Svetina, 2012).  

Odnosi med otrokom in vzgojiteljico obsegajo več dimenzij, vloga vzgojiteljice pa je 

razsežna: otroku je skrbnica, vodja, učiteljica, partnerica v igri. Odgovorna je za 

zadovoljevanje njegovih osebnih potreb, kot so prehranjevanje, toaletni trening, počitek. 

Vzgojiteljica otroku zagotavlja fizično in čustveno varnost (Howes in Hamilton, 1992, v 

Cugmas, 2003a), mu pomaga vzpostavljati in osnovati zaupljive odnose z odraslimi osebami 
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zunaj družine in otroku omogoča pozitivne interakcije z vrstniki (Sroufe, 1983, v Howes, 

Hamilton in Matheson, 1994, v Cugmas, 2003a). Vzgojiteljica pozna razvojne zakonitosti 

otrok, stopnjo otrokovega razvoja in morebitne posebnosti. Otrokov razvoj spremlja in je 

pozorna na njegovo počutje in čustveno odzivanje, na težave pri vključevanju v vrtec in na to, 

ali ima otrok pri vključevanju v vrtec težave pri vzpostavitvi socialnih odnosov z odraslimi ali 

otroki. Vzgojiteljica skrb namenja tudi otrokovemu telesnemu in motoričnemu razvoju, 

besednemu razumevanju in izražanju, otrokovi samostojnosti, aktivnosti in zanimanju za igro 

(Kolar, 2003). Varjačič – Rajko (2007) pravi, da bi na starše preložili veliko breme, če bi 

želeli, da se ti vživijo v vlogo vzgojiteljev. Vzgojitelji so namreč tisti, ki naj bi lajšali 

raznovrstne otrokove in starševske stiske. Poznavanje vzgojiteljičine vloge, njenega 

doživljanja (tako med uvajanjem, kot tudi potem, ko se otrok na vrtec že navadi) in 

prepoznavanje truda, ki ga v delo vloži, pomembno vpliva na vzajemni medsebojni odnos 

med vzgojitelji in starši (Varjačič – Rajko, 2007).  

Bezenšek (2000, v Lepičnik Vodopivec, 2012) pravi, da je vstop otroka v vrtec stresna 

situacija tudi za vzgojitelja. Z otrokom se sreča prvič, omogočil naj bi mu lažji prehod od 

znanega okolja doma k neznanemu okolju v vrtcu, skrbel za vez med vrtcem in družino in 

skrbel za to, da starši dobijo občutek, da je otrok v vrtcu sprejet. 

Varjačič – Rajko (2007) kot stiske vzgojiteljev izpostavi predvsem utrujenost strokovnih 

delavk ob velikem številu novincev. S tem se strinja tudi D. Žnidaršič (2008), ki pravi, da je 

tudi vzgojitelj poleg staršev in otrok v težkem položaju, zlasti zaradi preobremenjenosti z 

množico otrok, med katerimi se pojavljajo prilagoditvene težave.   

N. Turnšek (v Snoj, 2014) izrazi pomisleke in opozori na probleme neustreznega načina 

uvajanja, ki se v vrtcih še vedno pojavljajo. Prva neustrezna metoda uvajanja otrok v vrtec je 

ta, da vzgojiteljice uvajalno obdobje organizirajo tako, da hkrati povabijo vse starše in otroke 

na uvajanje. Otrok je s tem postavljen v prenatrpan prostor ter v kaotično in hrupno situacijo. 

Največ, kar lahko s takšnim uvajanjem pridobi, je le bežno seznanjanje s prostorom. Drugi 

neustrezen način pa je, da vzgojiteljice starše, ki so si za uvajalno obdobje vzeli čas za daljšo 

prisotnost ob otroku, s tihim neodobravanjem, ne-vključevanjem v dejavnosti ali s 

pripombami, da časa prisotnosti staršev ni dobro podaljševati, saj bo zaradi tega uvajanje za 

otroka težje, odslavljajo iz igralnic. Avtorica razloge za takšna načina uvajanja išče v starem 

sistemu, izpostavi pa tudi stisko vzgojiteljev, ki privede do tega, da se odločijo za neustrezen 
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način uvajanja. Nekatere vzgojiteljice nimajo zaupanja vase, v svojo strokovnost, se počutijo 

izpostavljene in negotove, zato ne želijo, da bi jih pri delu kdo opazoval.  

Skozi študij strokovne literature sem zasledila, da so stiske otrok in staršev v času uvajanja 

otrok v vrtec predmet številnih raziskav, zapisov o stiskah vzgojiteljev med uvajalnim 

obdobjem pa skorajda ni zaznati. Različni avtorji (Turnšek, v Snoj, 2014; Varjačič Rajko, 

2007; Žnidaršič, 2008) se strinjajo, da se stiske pojavljajo tudi med vzgojitelji. V empiričnem 

delu bom pozornost med drugim namenila tudi stikam, ki se v času uvajanja otrok v vrtec 

pojavljajo med vzgojitelji. 
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EMPIRIČNI DEL 

 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKOVANJA 

Proces uvajanja otroka v vrtec je čustveno občutljiv dogodek (Žibert, 2003/2004) in je stresen 

za vse udeležence – otroke, starše in vzgojitelje (Varjačič – Rajko, 2007). Odzivi na uvajanje 

se med posamezniki razlikujejo. Nekateri otroci se na nove okoliščine hitro navadijo, drugi pa 

za prilagoditev potrebujejo več časa (Žibert, 2003/2004). Pri otrocih se lahko kot odziv na 

uvajanje pojavijo različne prilagoditvene težave (Varjačič – Rajko, 2007). Stiske, ki se med 

uvajanjem otroka v vrtec pojavljajo med starši, so pogoste. Vzroke lahko iščemo v 

nezaupanju vrtcu in strokovnim delavcem, v odnosih znotraj družine ali psihološki 

nepripravljenosti nekaterih staršev na ločitev od otroka (Varjačič – Rajko, 2007). Stiske se v 

času uvajanja otrok v vrtec lahko pojavljajo tudi med vzgojitelji (Bezenšek, 2000, v Lepičnik 

Vodopivec, 2012). 

Uvajalno obdobje je bilo raziskano že v kar nekaj diplomskih delih. Ugotovitve nekaterih 

relevantnih diplomskih raziskav sem povzela v teoretičnem delu. Sama sem želela temo 

uvajanja otrok raziskati na drugačen način. Cilj mojega diplomskega dela je primerjava 

pogledov matere in vzgojiteljice na potek in značilnosti uvajalnega obdobja v vrtcu. na 

primeru konkretnega otroka. Vzorec sestavljata dva para. Posamezni par zajema mater in 

vzgojiteljico, ki sta med sabo neposredno povezani – vzgojiteljica je vzgojiteljica otroku, ki 

ga je mati uvajala v vrtec. V raziskavi me je zanimalo, kako mati in vzgojiteljica opisujeta 

doživljanje in odzive otroka med uvajalnim obdobjem. Pri raziskovanju sem se želela 

dotakniti še stisk staršev in vzgojiteljev v času uvajalnega obdobja. Zanimalo me je, ali se 

med njimi stiske pojavljajo, kakšne so in kakšni so odzivi nanje.  

V diplomskem delu sem želela pridobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kako uvajalno obdobje konkretnega otroka (dečka in deklice) opisuje mati in kako 

vzgojiteljica? 

- Kakšne stiske sta vzgojiteljici in materi zaznali pri konkretnem otroku? 

- Kakšne stiske se med uvajalnim obdobjem pojavljajo pri starših? 

- Kakšne stiske se med uvajalnim obdobjem pojavljajo pri vzgojiteljicah?  
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Na vsa raziskovalna vprašanja sem odgovarjala s primerjavo odgovorov intervjuvancev. Med 

njimi sem iskala skupne točke in morebitna razhajanja. Pri odgovarjanju na raziskovalna 

vprašanja sem se osredinila predvsem na primerjavo odgovorov posamezne matere in 

vzgojiteljice, primerjala pa sem tudi odgovore med obema paroma.  

 

5. RAZISKOVALNA METODA 

Odločila sem se za uporabo kvalitativnega načina raziskovanja – podatke sem zbirala s 

pomočjo intervjuja. Intervju omogoča poglobljeno razumevaje oseb (Mesec, 1997), ki so 

neposredno vključene v proces uvajalnega obdobja. 

5.1 Vzorec 

Vzorec je zajemal štiri osebe, ki so imele v šolskem letu 2015/2016 izkušnjo z uvajalnim 

obdobjem. Intervjuje sem opravila z dvema vzgojiteljicama in dvema materama. V obeh 

primerih sta bili vzgojiteljica in mati otroka med sabo povezani – vzgojiteljica je bila 

vzgojiteljica otroku, ki ga je mati uvajala v vrtec.  

Predstavitev intervjuvanih oseb: 

Vzgojiteljica 1 je bila v vrtcu kot pomočnica vzgojiteljice zaposlena 10 let, od novembra 2015 

pa je zaposlena kot diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Z uvajanjem se je srečala 

dvakrat. V šolskem letu 2015/2016 je v vrtec uvajala skupino prvega starostnega obdobja, 

oddelek otrok, starih od enega do dveh let. Otroci so se v oddelek vključevali s starostjo 

enajstih mesecev. Znanje o stiskah otrok med uvajanjem je vzgojiteljica 1 črpala in 

pridobivala iz izkušenj uvajanja svojih otrok v vrtec, iz strokovne literature in s pomočjo 

pogovorov s sodelavkami.  

Mati 1 je v šolskem letu 2015/2016 v vrtec vključila deklico, staro enajst mesecev. Oddelek, v 

katerega je uvajala deklico, je vodila vzgojiteljica 1. Deklica je prvi otrok staršev 1. Sprva so 

načrtovali, da bo deklico v vrtec uvajala mati, vendar je ta v tistem času dobila zaposlitev. 

Deklico je nato v vrtec uvajal oče, kar pa po mnenju matere ni bistveno vplivalo na potek 

uvajanja v vrtec.  

Vzgojiteljica 2 je v vrtcu zaposlena približno šest let. Dve leti je bila zaposlena kot pomočnica 

vzgojiteljice, pet let pa kot diplomirana vzgojiteljica. Največkrat je delala pri mlajših otrocih, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Alja Vidmar: diplomsko delo 

 

24 

  

v oddelku otrok, starih od enega do dveh let. Otroke je v vrtec uvajala štirikrat. V šolskem 

letu 2015/2016 je v vrtec uvajala oddelek otrok, starih od enega do dveh let. Znanje o stiskah 

otrok med uvajanjem v vrtec je pridobivala predvsem z delovnimi izkušnjami. 

Mati 2 je v šolskem letu 2015/2016 v vrtec uvajala dečka, starega štirinajst mesecev. Dečka je 

uvajala v oddelek, ki ga je vodila vzgojiteljica 2. Na uvajanju je dečka spremljala ona, saj je 

imela čas, predvsem pa željo, da ga uvaja. Deček je njen prvi otrok.  

5.2 Raziskovalni inštrument 

Uporabila sem polstrukturiran nestandardiziran intervju, ki omogoča, da se lažje prilagodimo 

intervjuvancu. Pri omenjenem intervjuju se lahko intervjuvanec izraža bolj svobodno, 

sproščeno, svoje mnenje in doživljanje pa lahko izrazi in opiše bolj poglobljeno. Njegovi 

odgovori so bolj življenjski, s tem pa podrobneje spoznamo odnos do situacije, o kateri 

sprašujemo (Mesec, 1997). Pred izvajanjem intervjujev sem opredelila, kaj želim izvedeti od 

intervjuvank. Oblikovala sem glavna vprašanja  za oba intervjuja. Med pogovorom sem 

oblikovala nekaj dodatnih vprašanj oziroma podvprašanj. Vprašanja intervjujev so priložena v 

prilogah diplomskega dela.  

5.3 Postopek zbiranja podatkov 

Intervjuje sem  izvedla v vrtcu, kjer sem zaposlena – Vrtec Mavrica Trebnje. O pridobivanju 

podatkov za empirični del sem se v novembru 2015 dogovorila z ravnateljico vrtca, ki mi je 

odobrila in omogočila izvajanje intervjujev. Večjih težav s pridobivanjem sodelujočih nisem 

imela.  

K sodelovanju v diplomski raziskavi sem naključno povabila dve vzgojiteljici, ki sta v 

šolskem letu 2015/2016 v vrtec uvajali otroke, stare od enega do dveh let. Povabljeni 

vzgojiteljici sta se prošnji odzvali in mi sami podali predlog o povabilu določenih mater k 

sodelovanju. Mati 1 je  po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica, kar je bil temeljni razlog za 

povabilo k sodelovanju. Zdelo se mi je zanimivo, da bi v raziskavi sodelovala oseba, ki pozna 

strokovne temelje in izhodišča na področju vzgoje in izobraževanja otrok. Spraševala sem se, 

kakšen je njen pogled na uvajanje glede na to, da je kot vzgojiteljica seznanjena s potekom in 

smernicami uvajanja otrok v vrtec. Vzgojiteljica 2 je domnevala, da bi bila mati 2 v raziskavi 

pripravljena sodelovati. Mati 2 se je na povabilo odzvala in sodelovanje v raziskavi sprejela. 
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Vsi povabljeni k sodelovanju v diplomski raziskavi so se prošnji odzvali in izkazali veliko 

mero pozitivne naravnanosti ter pripravljenosti za sodelovanje. Vse intervjuvanke so v 

diplomski raziskavi sodelovale prostovoljno. Imen v diplomskem delu nisem razkrila, saj sem 

želela zagotoviti anonimnost osebnih podatkov.  

Intervjuji so potekali individualno v prostorih Vrtca Mavrica Trebnje. Intervju z vzgojiteljico 

1 je bil opravljen decembra 2015, intervju z materjo 1, materjo 2 in vzgojiteljico 2 pa januarja 

2016. Pri vseh intervjuvankah je bilo sprva zaznati nekoliko treme, vendar je ta kmalu minila. 

Pogovori so nato potekali v sproščenem vzdušju. 

5.4 Postopek obdelave podatkov 

Pri obdelavi podatkov sem izhajala iz kvalitativne metode, kot jo razlaga Mesec (2007).  

Intervjuje sem predvsem zaradi natančnosti zapisa posnela s snemalnikom zvoka. Najprej sem 

naredila dobesedni prepis intervjuja, pri katerem sem popravila le nekatere večje slovnične 

napake. Transkript sem nato dala v avtorizacijo intervjuvankam. Del besedila, ki se mi je zdel 

relevanten, sem podčrtala in mu pripisala kode 1. reda, ki predstavljajo skrajšan zapis 

pomembnega dela besedila. Kodam 1. reda sem nato pripisala smiselne in konkretnejše kode 

2. reda ter jih ustrezno razvrstila v kategorije. Z vsemi intervjuvankami sem opravljala 

podobne intervjuje, zato so se pri vseh oblikovale podobne oz. enake kategorije. Te so: opis 

uvajalnega obdobja, stiske otrok, stiske staršev in stiske vzgojiteljev. Z analizo podatkov sem 

odgovorila na posamezna raziskovalna vprašanja.  

Primer kodiranja je prikazan v prilogi diplomskega dela.  
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Po obdelavi podatkov sem dobljene kategorije ustrezno povezala z vsakim raziskovalnim 

vprašanjem, saj raziskovalna vprašanja sovpadajo z dobljenimi kategorijami. Kode 1. reda so 

prikazane v tabelah, kode 2. reda pa napisane v podnaslovih. V posameznih tabelah so 

prikazani rezultati vseh štirih intervjujev. S tem sem zagotovila večjo preglednost odgovorov 

vseh štirih intervjuvank. Odgovore intervjuvank sem primerjala tako, da sem najprej 

primerjala odgovore znotraj posameznega para, nato pa sem odgovore primerjala še med 

paroma. Interpretacijo rezultatov sem smiselno podkrepila s strokovno literaturo. 

6.1 Opis uvajalnega obdobja z vidika intervjuvanih vzgojiteljic in mater 

Na prvo raziskovalno vprašanje »Kako uvajalno obdobje otroka opisuje mati in kako 

vzgojiteljica?« odgovarjam z interpretacijo rezultatov, uvrščenih v kategorijo opis uvajalnega 

obdobja. 

Kode 1. reda predstavljajo skrajšan zapis pomembnega dela besedila iz intervjujev 

vzgojiteljic in mater. Kode 1. reda so zapisane v tabelah. 

Kode 2. reda  predstavljajo konkretnejše kode, ki opredeljujejo kategorijo. Zapisane so nad 

posamezno tabelo. Kode 2. reda v kategoriji opis uvajalnega obdobja so:  

- pomembnost uvajanja otroka v vrtec,  

- priprava na uvajanje v vrtec, 

- način in čas uvajanja otroka v vrtec,  

- uspešnost uvajanja otroka v vrtec.  

Pomembnost uvajanja otroka v vrtec 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Uvajanje je zelo pomembno.  Uvajanje je pomembno. 

Pomembno je, da otrok postopno pridobi 

zaupanje v ljudi, se navadi na prostor. 

 Otroku je lažje, če se uvaja postopno. 

  Če bi otrok že prvi dan sam spal v vrtcu, bi 

njegova stiska trajala tudi več mesecev. 
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  Če je uvajanje postopno, otrok vidi, da so starši 

tam, da pridejo po njega in se na starše lahko 

zanese. 

   

VZGOJITELJICA 2  MATI 2 

Uvajanje je pomembno.  Uvajanje je pomembno. 

Otrok korak za korakom, skupaj s starši, 

spoznava novo osebje, kateremu se bo 

zaupal. 

 Da otrok ni preveč v stresu. 

Otrok sprva raziskuje igralnico skupaj z 

očkom in mamico. Če bi bil otrok že takoj 

sam, s popolnimi neznanci in v popolnoma 

novem prostoru, bi bila stiska večja in težja. 

 Da se otroku vrtec že na začetku ne zameri. 

Uvajanje pomembno tudi za vzgojitelje. V 

času uvajanja starši povejo otrokove 

posebnosti, bolezni, alergije, kako se otrok 

potolaži. 

 Da do vrtca ne dobi odpora. 

 

Zavest o pomembnosti uvajalnega obdobja je v zadnjih desetletjih močno narasla (Varjačič – 

Rajko, 2007). Vse intervjuvanke so si o pomembnosti uvajalnega obdobja enotne: uvajanje 

otrok v vrtec je pomembno. 

Vzgojiteljica 1 pravi, da mora otrok postopno pridobiti zaupanje v ljudi in prostor. 

Pomembnost uvajalnega obdobja poudarja tudi mati 1. Ta meni, da bi stiska otroka lahko 

trajala tudi več mesecev, v primeru, da bi že prvi dan sam spal v vrtcu. Predpostavlja, da je 

otroku lažje, če se uvaja postopno, saj otrok s postopnim uvajanjem vidi, da so starši tam, da 

vedno pridejo po njega. Tako otrok pridobi občutek, da se na starše lahko zanese. 

Vzgojiteljica 2 ima na uvajanje podoben pogled kot mati 1. Pravi, da je uvajanje pomembno, 

saj otrok tako korak za korakom spoznava nove osebe in do vzgojiteljic postopoma pridobiva 

zaupanje. Skupaj s starši raziskuje tudi igralnico. V primeru, da bi bil otrok že takoj sam, s 

popolnimi neznanci in v popolnoma novem prostoru, bi bila otrokova stiska še večja in težja. 

Mati 2 dodaja, da uvajanje pomembno vpliva na zmanjšanje otrokovega stresa ob vključitvi v 
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vrtec, pripomore k temu, da se otroku vrtec že na začetku ne zameri in da otrok do vrtca ne 

dobi odpora.  

Vzgojiteljica 2 trdi, da je uvajanje pomembno tudi za vzgojitelje, saj v tem času spoznajo 

otroka, se preko pogovora s starši seznanijo z otrokovimi posebnostmi, boleznimi, alergijami, 

in spoznajo, na kakšen način se otrok potolaži. Pomemben pomen posredovanja ključnih 

informacij vzgojiteljici o otroku v času uvajalnega obdobja poudarja tudi Žibert (2003/2004). 

E. Dobnik (2003) pa pravi, da je izmenjava prvih informacij o otroku s strani staršev 

vzgojiteljicam v veliko pomoč. Vzgojiteljice tako lahko upoštevajo otrokove posebnosti in mu 

omogočijo lažji prehod iz družine v vrtec.  

Priprava na uvajanje v vrtec 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Prilagajanje na dnevno rutino, ki velja v 

vrtcu (predstavljena na prvem skupnem 

srečanju s starši). 

 S pripravami pričeli postopoma, približno dva 

meseca, preden se je deklica vključila v vrtec. 

Otrok naj bo deležen čim manj sprememb.  Uvajanje približno iste rutine. 

Pomembno, da se takrat ne ukinja dude, 

stekleničke, ljubkovalnih igrač. 

 Prigovarjanje, da bo šla v vrtec, da bodo tam 

vzgojiteljice, otroci. 

  Priprave so pomagale, da se je deklica na vrtec 

hitro navadila. Če bi bila rutina drugačna, bi bil 

večji problem pri uvajanju. 

   

VZGOJITELJICA 2  MATI 2 

Ti otroci so majhni – stari eno leto. Tudi če 

boš otroku govoril, pripovedoval o vrtcu, te 

ne bo razumel. 

 Mama otroku povedala, da bo šel v vrtec, da se bo 

tam igral z otroki, se bo imel lepo. 

Na vrtec se lahko otroci in starši pripravljajo 

tako, da otroka nekaj časa pustijo v varstvu. 

Otrok tako spozna, da starši odidejo, ampak 

se tudi vrnejo. 

 Mama meni, da priprava na vrtec ni bistveno 

vplivala k lažjemu uvajanju. 

  Priprave približno teden dni pred uvajanjem. 

   Zaradi priprave na vrtec se je mama boljše 

počutila. 
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Učinkovita priprava otroka na vrtec je v prvi vrsti pomembna predvsem zaradi otroka 

(Žnidaršič, 2008). Iz rezultatov raziskave lahko razberemo, da se intervjuvankam zdi priprava 

otroka na vrtec pomembna. Starši 1 so s pripravami na vključitev deklice pričeli približno dva 

meseca pred vključitvijo v vrtec, starši 2 pa približno teden dni pred vključitvijo v vrtec. 

Obdobje uvajanja v vrtec otroku predstavlja veliko spremembo v življenju (Sigulin, 2012).  

Prehod v vrtec lahko starši omilijo z vzpostavitvijo približno enake dnevne rutine, kot velja v 

vrtcu (Černelič Bizjak, 2008). Doma se lahko prilagodi enake ure hranjenja, počitka in igre, 

kot so te v navadi v vrtcu, ki ga bo otrok obiskoval (Mandič, 2002). Dnevna rutina otroku 

omogoči predvideti, kaj se bo dogajalo v posameznem delu dneva. S tem se pri otroku razvija 

občutek varnosti (Hohmann in Weikart, 2005). Tudi vzgojiteljica 1, mati 1 in vzgojiteljica 2 

kot ustrezno pripravo otroka na vključitev v vrtec navajajo predhodno prilagajanje uram 

hranjenja in počitka. Mati 1 poudari, da je ravno ta dejavnik ugodno prispeval k lažji in 

hitrejši vključitvi deklice v vrtec. 

Z vključitvijo v vrtec se mora otrok prilagoditi novemu okolju, vrstnikom, vzgojiteljicam, 

drugačnemu življenjskemu ritmu (Ambrož, 2005). Vzgojiteljica 1 navaja, da naj bo otrok v 

času uvajanja v vrtec deležen čim manj sprememb: naj se takrat ne ukinja dude, stekleničke, 

ljubkovalnih igrač. Podobno razmišlja tudi Varjačič – Rajko (2007), ki pravi, da naj se otroka 

v času uvajanja ne obremenjuje z nepotrebnimi spremembami, saj bo za to čas, ko se bo otrok 

že dobro navadil na bivanje v vrtcu. 

Obe intervjuvani materi sta povedali, da je del priprave otroka na vrtec zajemal pogovor o 

vrtcu. Vzgojiteljica 2 na pogovor kot ustrezen del priprave otroka na vrtec gleda skeptično. 

Domneva, da so ti otroci (stari 1 leto) še tako majhni, da tudi če boš otroku pripovedoval o 

vrtcu, te ne bo razumel. V nasprotju z njo N. Sorko (2004) izpostavi pogovor kot pomemben 

del priprave otroka na vrtec in pravi, da bo otrok ne glede na starost na svoj način razumel, 

kaj mu starši želijo sporočiti.  

Mati 2 na koncu strne, da po njenem mnenju priprava na vrtec ni bistveno vplivala na lažje 

uvajanje, se je pa mati zaradi nje boljše počutila. Slednje poudari tudi Varjačič – Rajko 

(2007), ki pojasni, da s pomočjo priprave predvsem starši miselno in čustveno predelajo nove 

izzive in se pripravljajo na prekinitev tesne medsebojne vezi z otrokom. 
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Način in čas uvajanja otroka v vrtec 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Način uvajanja dogovorjen na ravni vrtca, 

uvajanje se nato individualno prilagodi 

otroku in staršem. 

 Način uvajanja sta vzgojiteljici predstavili na 

roditeljskem sestanku.  Povedali sta, koliko časa 

naj bi uvajanje potekalo, po kakšnem postopku. 

Način uvajanja je bil poznan vnaprej.  

Starši so informacije, kako bo uvajanje 

potekalo, dobili na prvem srečanju. 

 Uvajanje otrok v skupini je bilo postopno. Na 

začetku je bilo manj otrok, potem so prihajali. 

Bistvenih sprememb pri uvajanju deklice, v 

primerjavi z ostalimi otroki, ni bilo opaziti.  

Otroci v tem oddelku so se uvajali postopno 

oz. posamezno. Novinci so se priključevali 

že obstoječi skupini. Najprej se je v skupino 

uvajalo šest otrok, ostali pa so se v skupino 

vključili, ko so dopolnili enajst mesecev. 

Deklica se je skupini pridružila, ko je 

dopolnila zahtevano starost enajst mesecev. 

Takrat je bilo v skupino že uvedenih nekaj 

otrok. 

 Uvajanje ne more biti popolnoma enako za vse 

otroke, k vsakemu otroku je potrebno pristopiti 

malo drugače.  

V uvajalnem obdobju ves čas v kontaktu s 

starši. 

 Uvajanje deklice ob prisotnosti staršev 

Prvi dan: v vrtcu tri ure, ves čas skupaj s starši. 

Drugi dan: enako kot prvi dan, odhod domov, 

vrnitev nazaj na kosilo. 

Tretji dan: dve uri brez prisotnosti staršev, eno uro 

skupaj s starši, odhod domov, vrnitev nazaj na 

kosilo. 

Četrti dan: bivanje v vrtcu brez prisotnosti staršev. 

Vzgojiteljici sta poklicali in sporočili, da je vse v 

redu, zato je tudi spala že sama. 

Uvajanje konkretnega otroka se ni bistveno 

razlikovalo od uvajanja ostalih otrok v 

skupini. 

  

Uvajanje deklice ob prisotnosti staršev 

Prvi dan: dve do tri ure skupaj s starši, nato 

odhod domov in vrnitev nazaj na kosilo. V 

prvem dnevu poteka seznanitev s starši, 
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spoznavanje s prostorom, igra predvsem s 

starši. Prvi dan jo je tudi hranil in previjal 

oče (uvajal deklico), saj je lažje, če vidiš, 

kako je otrok navajen. 

Drugi dan: dve do tri ure skupaj s starši, nato 

odhod domov in vrnitev nazaj na kosilo. 

Aktivno vključevanje vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice v igro, hranjenje, 

previjanje.  

Tretji dan: prisotnost staršev približno eno 

uro, nato je dve uri ostala deklica v vrtcu 

sama. Odhod domov in vrnitev nazaj na 

kosilo.  

Četrti dan: ves dan bivanja prisotna sama, 

brez prisotnosti staršev. Spanje v vrtcu.  

   

VZGOJITELJICA 2  MATI 2 

Način uvajanja dogovorjen na ravni vrtca.  Vzgojiteljici sta način uvajanja predstavili na 

roditeljskem sestanku, natančneje še prvi dan 

uvajanja. Obveščali sta tudi vsak dan sproti. 

Starši so informacije o poteku uvajanja 

dobili na prvem roditeljskem sestanku.  

 Uvajanje je potekalo en teden, vsaka mama pa bi 

ta čas malo podaljšala. 

Uvajanje je trajalo štiri dni skupaj s starši, 

celoten proces pa še štirinajst dni, tri tedne. 

 Uvajanje je bilo za vse enako, posebnosti pri 

uvajanju dečka ni bilo opaziti. 

Uvajanje dečka potekalo na enak način kot 

za ostale otroke.  

 Uvajanje dečka ob prisotnosti staršev 

Prvi dan: dve uri ves čas skupaj s starši. 

Drugi dan: dve uri, za nekaj časa (5, 10 minut) 

starši že zapustili igralnico. 

Tretji in četrti dan: uvajanje štiri ure, starši 

podaljševali čas odhoda iz igralnice. 

Uvajanje je potekalo v uvajalnih skupinah, v 

katere so se starši vpisali na roditeljskem 

sestanku. 

Prvi in drugi dan tri skupine (7.00–9.00, 

9.30–11.30, 12.00–14.00), tretji in četrti dan 

dve skupini (7.00–10.30, 11.00–14.30).  

 

Način uvajanja z uvajalnimi skupinami v tem 

vrtcu prakticirajo že nekaj let in je uspešen. 

  

Uvajanje dečka ob prisotnosti staršev 

Prvi dan: od 7.00 do 9.00 
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Drugi dan: od 12.00 do 14.00. 

Tretji dan: od 7.00 do 10.30. Mama za nekaj 

časa že zapustila igralnico.  

Četrti dan: od 11.00 do 14.30 

Peti dan: sam v vrtcu, brez prisotnosti 

staršev. 

Način uvajanja bi lahko spreminjali, če bi 

uvajali dva, tri otroke naenkrat. Tu pa se je 

uvajalo štirinajst otrok naenkrat. 

  

 

Vzgojiteljica 1 pove, da je način uvajanja otrok v vrtec dogovorjen na ravni vrtca. Uvajanje v 

tem oddelku je potekalo tako, da so se novinci priključili že obstoječi skupini. Ob odprtju 

oddelka se je uvajalo šest otrok, ostali otroci pa so se v skupino vključevali, ko so dopolnili 

zahtevano starost enajstih mesecev. Deklica intervjuvane matere 1 se je skupini pridružila 

kasneje, ko je bilo nekaj otrok že uvedenih v skupino.  

Vzgojiteljica 1 poudari, da so v uvajalnem obdobju vzgojiteljica in starši ves čas v kontaktu. 

Sama je informacije kako in na kakšen način bo uvajanje potekalo, staršem predstavila na 

prvem srečanju. To potrdi tudi mati 1, ki pravi, da je bil način uvajanja poznan že vnaprej. 

Mati 1 pravi, da uvajanje ne more biti popolnoma enako za vse otroke, saj je potrebno k 

vsakemu otroku pristopiti malo drugače. Podoben pogled na to ima tudi vzgojiteljica 1, ki 

pravi, da se lahko uvajanje individualno prilagodi otroku in staršem. Tako mati 1 kot tudi 

vzgojiteljica 1 bistvenih sprememb ali odstopanj pri uvajanju konkretnega otroka v primerjavi 

z ostalimi v skupini nista opazili.  

Mati 1 pove, da je deklico v vrtec uvajal oče. Po njenem mnenju to ni bistveno vplivalo na 

potek in način uvajanja. Obe intervjuvanki potek uvajanja konkretnega otroka opisujeta 

enako. Deklica je prvi dan v vrtcu preživela  tri ure, ves čas skupaj s starši. Vzgojiteljica se je 

seznanila s starši, deklica pa je spoznavala prostor. Prvi dan jo je hranil in previjal oče, da sta 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice opazovali, kakšne navade je otrok prinesel od doma. 

Drugi dan je bila deklica skupaj s starši v vrtcu prisotna tri ure, nato je odšla domov počivat in 

se  vrnila v vrtec še na kosilo. V drugem dnevu sta se vzgojiteljici aktivno vključevali v igro z 

deklico, jo hranili in previjali. Tretji dan je deklica eno uro preživela v prisotnosti staršev, 
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nato pa dve uri samostojno. Ravno tako kot drugi dan se je nato skupaj s starši vrnila na 

kosilo. Četrti dan je deklica bivala v vrtcu brez prisotnosti staršev, vključno s počitkom. 

Mama 1 razloži, da sta vzgojiteljici starše poklicali in sporočili, da uvajanje deklice poteka 

brez težav, zato so sklenili, da poskusijo še s počitkom.  

Vzgojiteljica 2 izpostavi, da je uvajanje v skupini potekalo štiri dni skupaj s starši, celoten 

proces uvajanja pa je potekal še štirinajst dni oz. tri tedne. Vzgojiteljica 2 pojasni, da je način 

uvajanja otrok dogovorjen na ravni vrtca. Uvajanje je potekalo z razvrstitvijo otrok  in staršev 

v uvajalne skupine. Vzgojiteljica 2 pove, da takšen način v vrtcu prakticirajo že nekaj let in ga 

opisuje kot uspešnega. V skupino se je uvajalo štirinajst otrok naenkrat, zato bi način uvajanja 

težko spreminjali. Po njenem mnenju bi ga lahko spreminjali le, če bi v vrtec uvajali dva, tri 

otroke naenkrat. Z načinom uvajanja je vzgojiteljica 2 starše seznanila na prvem roditeljskem 

sestanku, kar sta navedli obe intervjuvanki. Mati 2 je še dodala, da je vzgojiteljica 2 potek 

uvajanja ponovno natančneje predstavila na prvem uvajalnem dnevu in vsak dan sproti. V 

uvajalne skupine so se starši vpisali na roditeljskem sestanku. Prvi in drugi dan so bile 

oblikovane tri skupine, in sicer od 7.00 do 9.00; od 9.30 do 11.30; in od 12.00 do 14.00. Tretji 

in četrti dan so bili starši in otroci razporejeni v dve skupini. Prva skupina je bila v vrtcu od 

7.00 do 10.30, druga pa od 11.00 do 14.30. Obe intervjuvanki povesta, da je uvajanje 

konkretnega otroka potekalo na enak način kot pri ostalih otrocih, posebnosti nista opazili. 

Uvajanje dečka je tako potekalo štiri dni v uvajalnih skupinah. Deček je bil prvi dan v vrtcu 

skupaj s starši od 7.00 do 9.00, drugi dan od 12.00 do 14.00, tretji dan od 7.00 do 10.30 in 

četrti dan od 11.00 do 14.30.  Mati 2 pove, da so starši drugi dan že za nekaj minut zapustili 

igralnico, tretji in četrti dan pa so ta čas podaljševali. Vzgojiteljica 2 je mnenja, da je bil čas 

uvajanja skupaj s starši ustrezen in ga ne bi podaljševala. V nasprotju z njo pa mati 2 pravi, da 

bi si vsaka mama želela ta čas malo podaljšati.  

Iz rezultatov lahko sklepamo, da je bila pravica staršev do postopnega uvajanja v vrtec 

(Kurikulum za vrtce, 2007) tako v primeru uvajanja dečka kot tudi deklice upoštevana. 

Številni avtorji (Černelič Bizjak, 2008; Jezovšek, 2011; Mandič, 2002; Varjačič – Rajko, 

2007) se strinjajo, da obstaja veliko načinov uvajanja otrok v vrtec. Način in čas uvajanja 

otroka v vrtec je odvisen od časovne razpoložljivosti staršev, odzivov otrok (Fridrih, 2012), 

od posameznega vrtca in od posameznega vzgojitelja (Kopasić, 2009). Menim, da težko 

opredelimo najboljši način uvajanja otrok v vrtec, saj ni rečeno, da ustreza vsem otrokom iz 

oddelka. Iz pripovedi intervjuvanih vzgojiteljic in staršev lahko sklepamo, da sta bila 

določena načina uvajanja otrok v vrtec ustrezna za konkretna otroka, kar je poglavitno. Na 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Alja Vidmar: diplomsko delo 

 

34 

  

spletnih straneh številnih slovenskih vrtcev je mogoče zaslediti priporočila o uvajanju otrok v 

vrtec. V nekaterih priporočilih, tudi v priporočilih vrtca, kjer sem izvajala intervjuje, lahko 

zasledimo bolj ali manj natančne opise poteka in načina uvajanja v vrtec (npr.: Prvič v vrtec?, 

2016; Tišlarič, 2016; Uvajanje otroka v vrtec, 2016). Obe vzgojiteljici sta starše o poteku 

uvajanja otrok v vrtec seznanili na prvem roditeljskem sestanku. V pogovoru sta obe 

vzgojiteljici dejali, da je uvajanje otrok v vrtec dogovorjeno na ravni vrtca, vseeno pa z 

analizo intervjujev zasledimo, da se način uvajanja deklice in dečka razlikuje. V primeru 

dečka se je celotna skupina štirinajstih otrok uvajala istočasno, v primeru deklice pa je 

uvajanje potekalo s posameznim vključevanjem otrok v že obstoječo skupino. Iz tega lahko 

sklepamo, da je načrt uvajanja na ravni vrtca prilagojen posamezni skupini. S prilagoditvijo 

programa uvajanja se lahko upošteva individualne značilnosti posameznikov, zajetih v proces 

uvajanja in se prilagaja potrebam otrok in njihovih staršev: npr. vnaprej se lahko upošteva 

časovno razpoložljivost staršev. Po pregledu različne literature (Sigulin, 2012; Uvajanje 

otroka v vrtec, 2016; Varjačič – Rajko, 2007) menim, da sta oba načina uvajanja otrok v vrtec 

primerna. Izpostavila bi predvsem način uvajanja, ki ga je izvajala vzgojiteljica 1. Menim, da 

je takšen način primer dobre prakse. V času, ko se je v vrtec uvajala deklica, je bilo v skupino 

že vključenih nekaj otrok in so se bivanja v vrtcu že  navadili. Vzgojiteljica se je tako lahko 

bolj individualno posvetila uvajajočemu se otroku in mu s tem omogočila postopen 

harmoničen prehod iz družine v vrtec. Menim, da je takšen način uvajanja usmerjen k otroku. 

Zagotavlja mu, da se res izhaja iz njegovih lastnih potreb in se uvajanje prilagaja njegovim 

odzivom.  

Uspešnost uvajanja otroka v vrtec 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Čas uvajanja deklice ustrezno izbran.  Uvajanje zelo uspešno. 

Dobra vključitev deklice v skupino.  Deklica gre rada v vrtec. 

Zadovoljstvo v vrtcu.  Starša zelo zadovoljna. 

Dobra navezanost deklice na vzgojiteljico in 

pomočnico vzgojiteljice – ob doživljanju 

krize sta jo lahko pomirili. 

 Da se bo deklica tako hitro navadila, je bilo 

pričakovano, saj ni bilo nikoli težav, če je bila kje 

v varstvu (pri starih starših, teti, stricu, družinskih 

prijateljih). 
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VZGOJITELJICA 2  MATI 2 

Deček rad pride v vrtec.  Uvajanje je bilo uspešno. 

Nima težav.  Otrok gre rad v vrtec. 

Steče v igralnico.  Pred igralnico od veselja kar cepeta. 

Čas uvajanja skupaj s starši ustrezen – časa 

ne bi podaljševala. 

 Uvajanja ne bi spreminjala, pustila bi tako, kot je 

bilo. 

 

Po nekaj mesecih dekličine vključenosti v vrtec vzgojiteljica 1 in mati 1 uvajanje v vrtec 

ocenjujeta kot uspešno zaključen proces. Obe navedeta, da deklica rada obiskuje vrtec. 

Vzgojiteljica 1 pove, da se je dobro vključila v skupino in je v vrtcu na splošno zadovoljna. 

Pravi tudi, da se je deklica dobro navezala nanjo in na pomočnico vzgojiteljice, saj sta ju ob 

doživljanju krize lahko pomirili. Predpostavljam, da je imela vzgojiteljica 1 ob omembi dobre 

navezanosti v mislih varno navezanost deklice nanjo. Pojem varne navezanosti otroka na 

vzgojiteljico lahko zasledimo med študijem strokovne literature. Z. Cugmas (2012) pravi, da 

je predvsem od vzgojiteljice odvisno, ali se bo otrok nanjo navezal varno ali anksiozno. 

Vzgojiteljica, ki spodbuja razvoj varne navezanosti, je za otrokove potrebe občutljiva 

(Cugmas, 2009). Zaveda se, da na otroke pomembno vpliva tako s svojo osebnostjo, kot tudi 

strokovnostjo  (Lešnik, 2006). Varno ali anksiozno navezanost otroka na vzgojiteljico lahko 

zaznamo preko otrokovega vedenja do vzgojiteljice. Otrokova anksiozna navezanost na 

vzgojiteljico se kaže v ne-poslušanju, upiranju, otrok se ne pridruži dejavnostim, ki jih vodi 

vzgojiteljica, vzgojiteljičino bližino zavrača. Anksiozna navezanost otroka se lahko kaže tudi 

v odvisnosti do vzgojiteljice: otrok lahko vzgojiteljici ves čas sledi, jo hoče samo zase, je 

ljubosumen na druge otroke, v času njene odsotnosti pa joka in izraža občutke prestrašenosti. 

Varna navezanost otroka na vzgojiteljico se izraža z željo ali pobudo telesnega stika z njo. 

Otrok vzgojiteljico posluša, opazuje, posnema, ji nameni svojo pozornost, je rad v njeni 

družbi, upošteva njena mnenja, pričakovanja, navodila, sodeluje v skupinskih dejavnostih, ki 

jih vodi vzgojiteljica in si želi njene pozornosti (Cugmas, 2003a). »Uvajanje otroka v vrtec je 

psihosocialen proces, katerega namen je vzpostavitev kvalitetnega sodelovanja in 

medsebojnega vplivanja med otrokom in vzgojiteljico« (Žibert, 2003/2004, str. 19). 
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Mati 1 svoje misli sklene in pravi, da je z uvajalnim obdobjem zadovoljna. Pričakovala je, da 

se bo deklica na vrtec hitro navadila, saj že predhodno ni imela težav, če je bila kje v varstvu 

(npr. pri starih starših, teti, stricu, družinskih prijateljih). 

Vzgojiteljica 2 in mati 2 zatrjujeta, da je bilo uvajanje otroka v vrtec uspešno. Po besedah 

vzgojiteljice 2 in matere 2 deček rad hodi v vrtec. Mati 2 pravi, da od veselja v garderobi kar 

cepeta, vzgojiteljica 2 pa dodaja, da deček nima nobenih težav, vrtec rad obiskuje in v 

igralnico priteče. Mati 2 na koncu povzame in zaključi, da uvajanja v vrtec ne bi spreminjala, 

saj je bilo uspešno.  

Znotraj posameznih intervjuvanih parov večjih razkorakov in različnih pogledov na uvajanje 

konkretnega otroka ni bilo opaziti. Sledi morebitnega razhajanja sem opazila le, ko je 

vzgojiteljica 2 dejala, da časa uvajanja dečka ob prisotnosti staršev ne bi podaljševala, mati 2 

pa je pri opisu načina uvajanja dejala, da si vsaka mama želi, da bi čas uvajanja malo 

podaljšali. Na koncu intervjuja mati 2 sicer zaključi, da je bilo uvajanje uspešno in v primeru 

njegove ponovitve ne bi ničesar spreminjala. Menim, da je čas uvajanja v vrtec hkrati lahko 

tudi čas prvega osamosvajanja otroka. Osamosvajanje otroka je prednostna naloga tako 

staršev kot vzgojiteljev (Gurtler, 2000). V praksi lahko zasledimo primere starševske 

razdvojenosti glede otrokove samostojnosti. To se lahko opazi tudi pri procesu uvajanja otrok 

v vrtec. Otroci ob ustrezni podpori hitro premagajo stiske in prilagoditvene težave. Ob 

nepripravljenosti staršev na ločitev od otroka pa lahko ti čas otrokovega prilagajanja na novo 

okolje zavestno ali podzavestno podaljšujejo (Prvič v vrtec – skozi oči vzgojiteljice, 2010).  

6.2 Stiske otrok v času uvajalnega obdobja 

Na raziskovalno vprašanje »Kakšne stiske so vzgojitelji in starši zaznali pri otroku?« 

odgovarjam z interpretacijo rezultatov, uvrščenih v kategorijo stiske otrok. 

Kode 1. reda predstavljajo skrajšan zapis pomembnega dela besedila iz intervjujev 

vzgojiteljic in mater. Kode 1. reda so zapisane v tabelah. 

Kode 2. reda  predstavljajo konkretnejše kode, ki opredeljujejo kategorijo. Zapisane so nad 

posamezno tabelo. Kode 2. reda v kategoriji stiske otrok so:  

- stiske oz. prilagoditvene težave otrok, ki sta jih opažali vzgojiteljici med vsemi otroki 

v skupini;  

- stiske oz. prilagoditvene težave konkretnega otroka;  
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- vzroki za pojav stisk med otroki (splošno razmišljanje intervjuvank);  

- povezava med stiskami staršev in stiskami otrok (splošno razmišljanje intervjuvank);  

- odzivi vzgojiteljic na stiske otrok in načini njihovih omilitev pri vseh otrocih v 

skupini; 

- odziv vzgojiteljic na stiske in načini njihove omilitve pri konkretnem otroku v vrtcu 

ter opažanja staršev odziva vzgojiteljice; 

- odziv staršev na stiske konkretnega otroka in načini njihove omilitve doma. 

Stiske oz. prilagoditvene težave otrok, ki sta jih opažali vzgojiteljici med vsemi otroki v 

skupini 

VZGOJITELJICA 1   VZGOJITELJICA 2 

Bolezen,  Jok, 

žalost,  zavračanje hrane, 

jok,  zavračanje bližine vzgojiteljic, 

poznejši pojav agresivnega vedenja,  agresivno vedenje, 

strah,   umik, 

nezaupanje.  bolezen, 

  jeza na starše (odrivanje, zavračanje njihove 

bližine), 

  zadrževanje pri vratih, kazanje na vrata, želja po 

odpiranju vrat, 

  odložena reakcija na vrtec. 

 

Obe vzgojiteljici sta med otroki v času uvajalnega obdobja opažali stiske oz. prilagoditvene 

težave. Uvajanje v vrtec je čustveno občutljiv dogodek. Odzivi na uvajanje se med otroki 

razlikujejo. Pri otroku se lahko pojavijo različne prilagoditvene težave, npr. jok, nemirnost, 

občutljivost (Žibert, 2003/2004), žalost, strah (Jezovšek, 2011), razdražljivost, zadržanost v 

vrtcu (Černelič Bizjak, 2008), agresivno vedenje, ljubosumnost, težave s prehranjevanjem,  

regresivna reakcija na vrtec (Varjačič – Rajko, 2007). Pojavijo se lahko tudi težave s spanjem 

in bolezen (Bogataj, 1996, v Zupančič, 2004). 
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Opažanja vzgojiteljic potrjujejo teoretična spoznanja. Obe vzgojiteljici kot prilagoditvene 

težave otrok navajata jok, bolezen in agresivno vedenje. Vzgojiteljica 1 dodaja še žalost otrok 

in nezaupanje. Vzgojiteljica 2 je kot stiske otrok ob uvajanju v vrtec navedla še zavračanje 

hrane, zavračanje bližine vzgojiteljic, umik, jezo na starše (odrivanje, zavračanje njihove 

bližine), zadrževanje otrok pri vratih, kazanje na vrata, želja po odpiranju vrat. Vzgojiteljica 2 

je zaznala tudi odloženo reakcijo na vrtec, kar pomeni, da se stiske in prilagoditvene težave v 

prvih dneh pri otroku ne odražajo, pojavijo pa se kasneje – teden, mesec dni pozneje (Varjačič 

– Rajko, 2007). 

Stiske oz. prilagoditvene težave konkretnega otroka 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Jok,  Manjša stiska, 

jok, če ni bila »v naročju«,  razdražljivost, 

pogrešanje odrasle osebe.  povečana navezanost na mamo, 

  jok (v manjši meri), 

 trajanje: prva dva tedna. 

   

VZGOJITELJICA 2  MATI 2 

Stiska pri dečku bila prisotna, trajala 

približno mesec dni, peti mesec obiskovanja 

vrtca deček nima več težav. 

 Stisk doma ni bilo, stiska bila prisotna v vrtcu. 

Jok – prva dva dneva močan, intenziven, 

nato nekoliko pojenjal, intenziven  jok se je 

pojavljal ob spremembah (odpiranje vrat, 

sprememba prostora). 

 Prvih štirinajst dni je bilo res hudo, 

Zjutraj nasprotovanje ločitvi od staršev.  jok,  

Slabše počutje, težja pomiritev  zjutraj nasprotovanje ločitvi, oklepanje, 

Zadrževanje pri vratih, kazanje na vrata, 

želja po odpiranju vrat. 

 drugih posebnih stisk ni bilo. 

Težave pri počitku: težja umiritev, 

prebujanje, jok. 
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Vzgojiteljica 1 in mati 1 sta kot prilagoditveno težavo deklice navedli jok. Jok je pogosta 

prilagoditvena težava otrok in jo navajajo številni avtorji (Černelič Bizjak, 2008; Jezovšek, 

2011; Žibert 2003/2004). Vzgojiteljica 1 je opazila, da je deklica ob sebi pogrešala eno 

odraslo osebo in je večkrat jokala, če ni bila v naročju. O stiskah deklice mati 1 pove, da so te 

sicer bile prisotne, vendar je bila stiska izražena v manjši meri. Stiske so bile prisotne prva 

dva tedna od vključitve v vrtec. Izrazile so se predvsem kot razdražljivost, jok, povečala pa se 

je tudi dekličina navezanost nanjo.  

Tudi pri otroku intervjuvane matere 2 so bile stiske opazne. Otroci potrebujejo približno 

mesec dni, da se navadijo na novo okolje (Kopasić, 2008). To je veljalo tudi za otroka matere 

2. Pri dečku so bile stiske v vrtcu prisotne približno mesec dni, v času intervjuja (peti mesec 

obiskovanja vrtca) pa stisk ni več zaznati. Vzgojiteljica 2 je v času uvajalnega obdobja  skozi 

celoten dan dečkovega bivanja v vrtcu opažala njegovo slabše počutje. Prisoten je bil močan, 

intenziven jok, predvsem prva dva dneva obiskovanja vrtca. Jok je bil potem prisoten še ob 

spremembah, npr. ob menjavi prostora, ob odpiranju vrat. Zjutraj je deček nasprotoval ločitvi 

od staršev, prilagoditvene težave pa so se pojavile tudi ob počitku. Deček se je težko pomiril 

in se med spanjem večkrat prebudil. Mama 2 stisk doma ni opažala, je pa potrdila, da je bila 

huda stiska  prisotna v vrtcu, predvsem prvih štirinajst dni. Mati 2 je naštela podobne 

prilagoditvene težave kot vzgojiteljica 2 – jok, nasprotovanje ob ločitvi in oklepanje matere. 

M. Sunderland (2008) pravi, da se otrok, ki se oklepa, počuti ogroženega in išče podporo 

varnega odraslega. S tem želi zmanjšati »telesno vzburjenost in znižati raven stresnih 

kemičnih snovi. Poleg tega poskuša aktivirati prijetne kemične snovi v možganih, ki 

povzročajo prijetna občutja« (prav tam, str. 60). Starši naj zato z otrokom preživijo nekaj 

kakovostnega časa, otroka pred oddajo vzgojiteljici objamejo, sami pa naj bodo ob tem 

umirjeni (Sunderland, 2008). 

 

Vzroki za pojav stisk med otroki (splošno razmišljanje intervjuvank) 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Skrbi staršev,  Naravnanost staršev do vrtca. 

pozitivna/negativna naravnanost staršev do 

vrtca, vzgojiteljic, 

  

dojenje – pogrešanje dojenja (npr. pri 

počitku), 
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prisotnost staršev drugih otrok, ki se uvajajo 

v vrtec. 

  

   

VZGOJITELJICA 2  MATI 2 

Individualne značilnosti otroka,  Naravnanost staršev – otrok čuti, kako se počutijo 

starši. 

predhodne (ne)izkušnje z ločitvijo otroka 

od staršev, 

   

predhodne izkušnje/ne-izkušnje z 

varstvom, 

  

sprememba prostora: varnega okolja, ki 

ga otrok pozna. 

  

 

Vzgojiteljica 1, mati 1 in mati 2 vzroke za pojav stisk pri otrocih iščejo v starševski pozitivni 

oziroma negativni naravnanosti do vrtca. B. Sigulin (2012) pojasni, da je lahko otrokovo 

sprejemanje vrtca v veliki meri odvisno od staršev, in sicer od njihovega pozitivnega ali 

negativnega odnosa do vrtca. Otroci staršev, ki so umirjeni in imajo pozitiven odnos do vrtca, 

bodo vrtec lažje sprejeli. S tem se strinja tudi mati 2, ki meni, da otrok čuti, kako se starši 

počutijo in kakšen odnos imajo do vrtca. Utemelji, da starši lahko svoje občutke prenašajo na 

otroka. Vzgojiteljica 1 opaža, da v primeru, ko imajo starši negativen odnos do vrtca, imajo 

mnogo pomislekov in skrbi, bo pri otroku zaznati več stiske.  

Vzgojiteljica 1 izpostavi, da večjo stisko pri počitku opaža pri tistih otrocih, ki so še dojeni. 

Omenjene stiske med študijem literature nisem zaznala, zato navedb vzgojiteljice 1 ne morem 

podkrepiti in povezati s strokovnim mnenjem, se mi pa zdi zanimivo izhodišče za morebitne 

nadaljnje raziskave. Vzgojiteljica 1 opozori še, da lahko na pojav stisk pri otrocih vplivajo 

tudi ostali starši, ki so prisotni v igralnici. V oddelek, ki ga je vodila vzgojiteljica 1, so se 

otroci uvajali posamezno: novo sprejeti otrok se je pridružil v že oblikovano skupino. 

Novinec se prvih nekaj dni uvaja skupaj s starši. Po mnenju vzgojiteljice 1 se ostali otroci 

lahko ob prisotnosti staršev drugega otroka spomnijo na svoje starše in ob tem občutijo stisko. 
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Vzgojiteljica 2 vzroke za pojav stisk pri otrocih išče v individualnih značilnostih posameznih 

otrok,  stopnji navezanosti otroka in matere, v predhodnih izkušnjah ločitve otroka in matere 

in v predhodnih izkušnjah z varstvom. Med vzroke za pojav stisk pripisuje tudi spremembam 

prostora, saj se otrok v okolju, ki ga še ne pozna, ne počuti varno.  

Povezava med stiskami staršev in stiskami otrok (splošno razmišljanje intervjuvank) 

 

Vse intervjuvanke se strinjajo, da obstaja povezava med stiskami staršev in stiskami otrok. 

Vzgojiteljica 1 pove, da otrok, čeprav še ne razume, že v glasu čuti naravnanost staršev. 

Podobno razmišlja tudi mati 1, ki pravi, da nekateri starši doživljajo hude stiske, kar se ji zdi v 

odnosu do otroka slabo. Otrok s tem pridobi občutek, da v vrtcu nekaj ni v redu in težko 

razvije zaupanje do vzgojiteljice. Po mnenju matere 1 vzgojiteljice otrokovo izgubo zaupanja 

težko pridobijo nazaj. 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Povezava se opazi.  Stiske staršev in otrok so lahko povezane. 

Lahko se opazi se v govoru. Starši z barvo 

glasu, intonacijo otroku sporočijo odnos do 

vrtca. Nekateri starši pravijo: »Ja revček 

bogi, si moral biti v vrtcu.« Drugi pa rečejo: 

»Kako si se imel? Ali je bilo super v vrtcu?«  

 Nekateri starši doživljajo hude stiske, npr. pred 

otrokom zajokajo. Otrok s tem dobi občutek, da v 

vrtcu nekaj ni v redu, izgubi zaupanje, ki ga 

vzgojiteljice težko pridobijo nazaj. 

   

VZGOJITELJICA 2  MATI 2 

Stiske so lahko povezane.  Povezava se lahko opazi. 

Otroci veliko slišijo, vidijo, znajo prebrati 

obrazno mimiko staršev, preberejo njihove 

kretnje. 

 Otrok čuti – če si ti slabe volje, bo tudi on slabe 

volje, bolj jokav, mu bo hudo. 

Če imajo starši v garderobi hudo stisko, ne 

vejo, ali bi se poslovili ali ne, podaljšujejo 

čas oddaje otroka – delajo v slabo otroka. 

Otrok to čuti, prebere in se morda tudi zaradi 

tega težje in kasneje uvede v vrtec. 
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Tako vzgojiteljica 2 kot tudi mati 2 povesta, da povezava med stiskami staršev in stiskami 

otrok obstaja. Vzgojiteljica 2 se zaveda, da otroci veliko vidijo, slišijo in znajo prebrati 

telesno in obrazno govorico svojih staršev. V primerih, ko imajo starši hudo stisko v 

garderobi, ne vejo, ali bi se poslovili ali ne in z oddajo otroka zavlačujejo, delajo v slabo 

otroka. Otrok vse to občuti, uvajanje pa je lahko zaradi tega težje in daljše. 

Med analiziranjem intervjujev sem ugotovila, da se vse osebe, vključene v raziskavo, 

zavedajo pomembnosti povezave med stiskami staršev in stiskami otrok. Vpliv starševske 

naravnanosti do vrtca otrok čuti (Prvič v vrtec – skozi oči vzgojiteljice, 2010). Tudi sama 

opažam in se strinjam z različnimi avtorji, da otroci zaznajo in občutijo morebitne starševske 

stiske, strah in negotovost. Vzgojiteljica 2 trdi, da starši, ki v garderobi občutijo hudo stisko, 

ne vejo, ali bi otroka oddali ali ne, delajo v slabo otroka. Po njenem mnenju je prav to lahko 

eden izmed razlogov, da se čas prilagajanja otroka v vrtec podaljša in težje izpelje. S tem se 

strinjata tudi N. Sorko (2004) in B. Sigulin (2012). Juhant (2016) pravi, da je zelo pomembno, 

da mama otroka v vrtcu odda in odide. Razumljivo je, da mati ob oddajanju občuti stisko, 

vendar se je potrebno zavedati, da stisko matere otrok občuti in jo prevzame kot sebi lastno. 

M. Bajt (2012) pravi, da se morajo starši na uvajanje otrok v vrtec dobro pripraviti in se 

zavedati, da se pri otroku lahko pojavljajo določena vedenja oz. prilagoditvene težave. 

Pojasni, da je za lažji prehod otroka v vrtec zelo pomembno, da otrok občuti, da so starši 

mirni in da zaupajo vzgojiteljem v vrtcu.  

Odzivi vzgojiteljic na stiske in načini omilitve le-teh pri vseh otrocih v skupini 

VZGOJITELJICA 1   VZGOJITELJICA 2   

Stiska otrok je razumljiva,   Razumevanje, prepoznavanje in sprejemanje 

stiske,  

prisotnost tranzitornih predmetov: duda, 

steklenička, ljubkovalne igrače, ninice, 

 ne-siljenje v otroka, otrok te mora sam spustiti v 

svojo bližino, 

motiviranje otrok z različnimi dejavnostmi, 

igračami, rekviziti, 

 umirjenost – umirjen glas, umirjen, nevsiljiv 

pristop do otrok, 

čim manjše menjavanje prostora, ljudi.  preusmerjanje pozornosti, 

  igra, 

  ne-siljenje s hrano in pijačo, 
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  sodelovanje s starši, 

  tolažba z dudo, 

  prilagajanje vsakemu otroku posebej, 

  petje, 

  uporaba lutk, 

  igrače.  

 

Intervjuvani vzgojiteljici stiske otrok razumeta. Vzgojiteljica 2 še dodaja, da stiske otrok tudi 

prepoznava in sprejema.  Menim, da je sprejemanje otrokove stiske ključnega pomena za 

ustrezen odziv vzgojiteljice na otrokovo stisko. V poglavju o stiskah otrok sem omenila, da se 

otroci na uvajanje v vrtec pogosto odzovejo z jokom. Pomembna naloga vzgojiteljev ob tem 

je, da otroku dovolimo čutiti in izražati vsa čustva. Ko se otrok na primer počuti žalostnega ali 

kakorkoli prizadetega, mu dovolimo, da čustva izrazi z jokom (Oman, 2015). »Joka ne 

zatiramo, ampak ga dovoljujemo, je celo dobrodošel, saj to pomeni, da je otrok sposoben 

čustvo čutiti in ga izraziti, ne pa potlačiti« (Oman, 2015, str. 1). Na otrokovo izražanje čustev 

(npr. joka, jeze) se ne odzivamo z besedami: kar pomiri se, ni tako hudo, saj bo bolje, temveč 

otroku stojimo ob strani in ga vzpodbujamo, npr. z besedami: varen si; razumem, da te je 

prizadelo; daj iz sebe, kar te teži, itd. (Oman, 2015).  

Vsakdanje bivanje otrok v vrtcu naj bi potekalo v prijetnem vzdušju (Kurikulum za vrtce, 

2007). Otrok ob vstopu v vrtec pridobiva občutek varnosti. Ta proces se lahko spodbudi s 

tem, da vzgojitelj otroku ponudi različne igrače, se z njim pogovarja, ga vzame v naročje in 

otroka objame. Nekateri otroci se lahko počutijo bolj varno, če dogajanje v igralnici 

spremljajo z razdalje, malo umaknjeni od osrednjega dogajanja (Bahovec, 2007). Občutek 

varnosti pri otroku vzbujajo tudi ljubkovalne igrače (Černelič Bizjak, 2008). Obe vzgojiteljici 

poročata, da sta opažali manj izražanja stisk ob prisotnosti ljubkovalnih igrač, dude in 

stekleničke. 

Sama sem med delom v vrtcu opazila, da otroci stiske v največji meri izražajo ob 

spremembah, npr. med prehodom od zajtrka k načrtovanim dejavnostim, igri. Opazila sem, da 

je za otroke stresna tudi menjava prostorov, npr. umivanje v umivalnici. Slednje je izpostavila 
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tudi vzgojiteljica 1. Ta je v času uvajalnega obdobja stremela k čim manjši menjavi prostorov 

in menjavi ljudi v igralnici. 

Vzgojiteljica 2 med pogovorom o svojih odzivih na otrokove stiske pove, da otrok ni silila s 

hrano in pijačo. Pove tudi, da je bila v odnosu do otrok umirjena in nevsiljiva. Otrokom je 

dopustila, da so sami poiskali njeno bližino. Pri vzgoji otrok je zelo pomemben zgled staršev 

(Oman, 2015), po mojem mnenju pa tudi vzgojiteljev. Menim, da je vzgojiteljica 2 otrokom s 

svojo umirjenostjo in z lastnim zgledom pokazala ustrezen način soočanja s stresnimi 

situacijami (Oman, 2015). S podanim odgovorom pa vzgojiteljica 2 nakaže še na nekatere 

pomembne osebnostne lastnosti vzgojitelja. B. Marentič Požarnik (2010) našteva nekaj 

osebnostnih lastnosti, ki so pomembne pri vzgojiteljevem delu, in sicer: empatičnost, 

občutljivost, osebno zrelost, energičnost, čustveno stabilnost in samonadzor. Na stiske otrok 

se je vzgojiteljica 2 odzvala še s sodelovanjem s starši. Stiske otrok je želela omiliti tudi s 

petjem, preusmerjanjem otrokove pozornosti in prilagajanjem vsakemu posameznemu otroku. 

T. Jurečič (2014) je v diplomski raziskavi prišla do ugotovitve, da je večini anketiranih 

vzgojiteljic v uvajalnem obdobju v pomoč lutka. Tudi vzgojiteljica 2 navaja, da se je na 

otrokove stiske odzvala z uporabo lutk. 

Odziv vzgojiteljic na stiske in načini omilitve le teh pri konkretnem otroku v vrtcu ter 

opažanja staršev  odziva vzgojiteljic 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Petje (predvsem pesmica Ringa raja),  Ukvarjanje z otrokom, 

igranje na flavto,  tolažba, 

uporaba lutk,  spoznavanje z novimi igračami, 

»crkljanje«,  prepevanje pesmic, 

duda,  pregledovanje knjig, 

steklenička.  igra. 

   Vzgojiteljice so stisko otroka prepoznale, z 

njihovim odzivom je bila mama zadovoljna. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Alja Vidmar: diplomsko delo 

 

45 

  

VZGOJITELJICA 2  MATI 2 

Tolažba z dudo,   Vzgojiteljice so stisko otroka prepoznale, 

igra,  zadovoljstvo matere z odzivom vzgojiteljic na 

otrokovo stisko, 

tolaženje »v naročju«,  pogovori in sodelovanje med vzgojiteljico in 

starši.  

objem, božanje, 

petje,  

igrače.  

Obe vzgojiteljici sta, po opažanjih intervjuvanih mater, stisko otroka prepoznali. Obe materi 

sta bili z odzivom vzgojiteljice na stiske njega otroka zadovoljni.  

Vzgojiteljici sta stiske dečka in deklice lahko omilili s petjem pesmic. Glasba otroka pomiri in 

sprosti (Denac, 2010). Vzgojiteljica 1 je povedala, da se je deklica pomirila predvsem ob petju 

pesmice Ringa raja in ob igranju na flavto. Na stiske deklice se je odzvala tudi z uporabo lutk. 

Z. Kolar (2003) pravi, da se otrok lahko potolaži ob prisotnosti ninice, dude ali stekleničke, 

kar se je kot učinkovito izkazalo tudi v primeru dečka in deklice. Na stiske otrok sta se obe 

vzgojiteljici odzvali z dudo, s crkljanjem, božanjem, objemanjem. 

Mati 1 je v vrtcu opazila podobne načine omilitve stisk, kot jih je naštela vzgojiteljica. Pove, 

da sta se vzgojiteljici »ukvarjali« z njenim otrokom, jo tolažili, spoznavali z novimi igračami, 

peli pesmice, se z njo igrali in pregledovali knjige. 

Vzgojiteljica 2 se je na stiske otroka odzvala še z igračami. Mati 2 pa je navedla, da se je 

vzgojiteljica na stiske njenega otroka odzvala s pogovorom in s sodelovanjem z njo (s starši). 

Odziv staršev na stiske  otroka in načini njihove omilitve doma 

MATI 1   MATI 2   

»Crkljanje«,  »Crkljanje«, 

pozitivna naravnanost do vrtca,  več nežnosti, 

pogovor, prigovarjanje, da je v vrtcu lepo, da  več pozornosti – da otrok vidi, da je mamica še 
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ni potrebno jokati, vedno tam, da ga ni kar pustila. 

igra.   

 

Intervjuvani materi povesta, da sta se na stiske njunih otrok doma odzvali z več pozornosti, 

nežnosti in  s crkljanjem. Večje izkazovanje pozornosti in bližine s strani staršev svetuje tudi 

M. Černelič Bizjak (2008). Starši 1 so se na stiske otroka odzvali še s pogovorom in 

prigovarjanjem, da je v vrtcu lepo, da ni potrebno jokati in s pozitivno naravnanostjo do vrtca.  

 

6.3 Stiske staršev med uvajalnim obdobjem 

Na raziskovalno vprašanje »Kakšne stiske se  med uvajalnim obdobjem pojavljajo pri 

starših?« odgovarjam z interpretacijo rezultatov, uvrščenih v kategorijo stiske staršev. 

Kode 1. reda predstavljajo skrajšan zapis pomembnega dela besedila iz intervjujev 

vzgojiteljic in mater. Kode 1. reda so zapisane v tabelah. 

Kode 2. reda  predstavljajo konkretnejše kode, ki opredeljujejo kategorijo. Zapisane so nad 

posamezno tabelo. Kode 2. reda v kategoriji stiske staršev so:  

- stiske, ki sta jih vzgojiteljici zaznali med vsemi starši v skupini; 

- stiske intervjuvanih staršev; 

- vzroki za pojav stisk med starši; 

- odzivi staršev na njihove lastne stiske; 

- odzivi vzgojiteljic na stiske staršev. 

Stiske, ki sta jih vzgojiteljici zaznali med vsemi starši v skupini 

VZGOJITELJICA 1   VZGOJITELJICA 2 

Strah,   Stiske so bile opazne od prvega do tretjega tedna, 

negotovost, kako bo otrok dan preživel brez 

staršev, 

 več postavljanja vprašanj o poteku dneva, odzivih 

otroka, 

žalost,  skrb, zaskrbljenost. 
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več postavljanja vprašanj o poteku dneva, 

posebnostih. 

 

 

Vključitev otroka v vrtec tudi starše postavi v čustveno občutljivo situacijo (Prvič v vrtec, 

2016). Med starši se lahko pojavijo različne stiske. Vzgojiteljica 2 opredeli, da je stiske med 

starši opažala od prvega do tretjega tedna otrokovega obiskovanja vrtca. 

V odnosu med starši in otroki prevladujejo intimni odnosi. Zaradi občutka odgovornosti in 

ljubezni do otrok se pri starših lahko pojavijo in razvijejo občutki strahu in zaskrbljenosti 

(Dobnik, 2003). Tezo avtorice potrjujeta obe vzgojiteljici. Občutke zaskrbljenosti je opažala 

vzgojiteljica 2, občutke strahu pa vzgojiteljica 1. Poleg omenjenega je vzgojiteljica 1 zaznala 

še žalost in negotovost, kako bo otrok preživel dan brez staršev. 

Obe intervjuvani vzgojiteljici sta omenili povečano število starševskih vprašanj o tem, kako je 

otrok preživel dan v vrtcu, otrokovih odzivih in o morebitnih posebnostih. Tej temi se 

obširneje posvetim v nadaljevanju diplomskega dela. 

Stiske intervjuvanih staršev 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Hude stiske ni bilo opaziti.  Cmok v grlu (ko pelješ otroka v vrtec), 

Prisotno je bilo malo strahu: kako bo, ali bo 

vse v redu. 

 ni ti vseeno.  

Več postavljanja vprašanj o hranjenju, 

spanju.  

   

   

VZGOJITELJICA 2  MATI 2 

Stiska je bila prisotna,   Neprijetni občutki ob uvajanju otroka v vrtec 

(grozni, bilo je hudo), kljub zavedanju, da je vrtec 

za otroka dobra izbira, 

prepričanje in pomisleki matere, da bo 

uvajanje težko (predvsem, ker je bil otrok še 

dojen), 

 zaskrbljenost glede stiske otroka, 
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zaskrbljenost,   doživljanje neprijetnih občutkov zjutraj – ob 

ločitvi od otroka.  

nezaupanja v vzgojiteljici ni bilo občutiti.   

 

Vzgojiteljica 1 pri intervjuvanih starših hujše stiske ni zaznala. Prisotno je bilo malo več 

strahu v smislu, kako bo, ali bo vse v redu. Zaradi tega je bilo več vprašanj namenjenih 

prehranjevanju in počitku. Mati 1 je pritrdila, da je stisko občutila. Ni ji bilo vseeno, v grlu je 

občutila cmok. Stiska se je pojavljala predvsem, ko je deklico zjutraj peljala v vrtec (po 

končanem uvajalnem obdobju ob prisotnosti staršev). 

O stiskah intervjuvanih staršev 2 je vzgojiteljica 2 povedala, da so bile prisotne. Opazila je 

predvsem materino zaskrbljenost in njene pomisleke o težavnosti uvajanja otroka v vrtec. 

Poudarila je, da materinega dvoma o njenem strokovnem delu ni bilo zaznati, njeno zaupanje 

pa je občutila skozi celotni proces uvajanja. Mati 2 je v pogovoru povedala, da je stiske, kljub 

zavedanju, da je vrtec za otroka dobra izbira, občutila. Ob uvajanju otroka v vrtec je 

doživljala neprijetne občutke, bilo ji je hudo, občutila je tudi zaskrbljenost glede otrokovih 

stisk. Več občutkov nelagodja je zaznala predvsem zjutraj, ob ločitvi od otroka. 

Vzroki za pojav stisk med starši 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Nezaupanje do vzgojiteljic,  Nezaupanje do nepoznanih oseb – vzgojiteljic,  

otrok in mati sta do uvajanja ves čas skupaj,  eno leto si z otrokom ves čas skupaj. 

uvajanje v vrtec – otrok in mama se prvič 

ločita in razideta. 

  

   

VZGOJITELJICA 2  MATI 2 

Individualne značilnosti,  Prvi otrok, 

starost staršev: mlajši starši bolj sproščeni, 

malo starejši (po tridesetem) bolj zaskrbljeni, 

nervozni, 

 velika stopnja navezanosti otroka in matere. 
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starost ob uvajanju prvega otroka: starši po 

tridesetem letu, ki uvajajo prvega otroka, 

imajo večje stiske, so bolj skrbni, nervozni v 

primerjavi s starši po dvajsetem letu starosti, 

 

dva vidika za pojav stisk med starši: 

predhodne izkušnje staršev z uvajanjem 

otrok: 

- prvi otrok imel močno stisko – enaka 

pričakovanja pri drugem otroku; stiske so 

pri starših prisotne že predhodno; 

- prvi otrok ob uvajanju ni imel stisk – 

enaka pričakovanja pri drugem otroku; 

pri drugem otroku stiska prisotna, na kar 

starši niso pripravljeni. Sledi pojav stisk 

med starši. 

 

 

Simbiotski odnos je vzajemen odnos med materjo in otrokom. Uvajanje otroka v vrtec lahko 

spodbudi trganje tesne vezi med otrokom in materjo. Prekinitev tesne medsebojne povezave 

lahko prizadene obe osebi, vključeni v simbiotski odnos (Varjačič – Rajko, 2007). 

Vzgojiteljica 1, mati 1 in mati 2 vzroke za pojav stisk iščejo prav v stopnji povezanosti otroka 

in matere. Vzgojiteljica 1 pojasni, da uvajanje otroka v vrtec proces prekinitve tesne 

medsebojne povezave spodbudi. Večinoma se mati in otrok takrat prvič ločita in razideta.  

Vzgojiteljica 1 in mati 1 kot vzroke za pojav stisk med starši navajata še nezaupanje 

vzgojiteljem. »Pomemben dejavnik za razvoj odnosa zaupanja je prvi vtis staršev ob prvem 

stiku z vrtcem«  (Sigulin, 2012, str. 18). Zavedati se je potrebno, da so zaupanje, spoštovanje 

in sodelovanje med starši in vzgojitelji pomembni vidiki pri lažjem prehodu otroka iz 

domačega v vrtčevsko okolje (Dobnik, 2003). 

Vzgojiteljica 2 pojasni, da je potrebno vzroke za pojav stisk med starši iskati v  individualnih 

značilnostih posameznikov. Opozori na nekaj bistvenih vzrokov za pojav stisk med starši, ki 

pa jih med študijem literature nisem zaznala. Izhajajoč iz njenih izkušenj, izpostavlja starost 

staršev. Vzgojiteljica 2 opaža, da so mlajši starši, npr. po dvajsetem letu starosti, veliko bolj 

sproščeni v primerjavi s starši po tridesetem letu starosti. Pri slednjih opaža več zaskrbljenosti 

in nervoze. Ugotavlja, da se med starši, ki so stari nad trideset let in v vrtec uvajajo prvega 

otroka, pojavlja največ stisk. Vzgojiteljica 2 pravi, da na pojav stisk pri starših vplivajo tudi 

predhodne izkušnje z uvajanjem otrok v vrtec. V povezavi s tem opisuje dva primera. 
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Nekateri starši so imeli z uvajanjem  prvega otroka slabše izkušnje. Domnevajo, da se bodo 

enake težave pojavljale tudi pri drugem otroku in stiske pričakujejo že vnaprej. Lahko se 

izkaže, da pri drugem otroku stiske niso prisotne v tolikšni meri kot pri prvem otroku. 

Nekateri starši pa pri uvajanju prvega otroka niso opazili večjih stisk in enako pričakujejo pri 

uvajanju drugega otroka. Pri drugem otroku pa se stiske žal pojavljajo. Staršem je situacija 

neznana, zato se lahko stiske pojavijo tudi pri njih.  

Odzivi staršev na lastne stiske  

MATI 1   MATI 2 

Stiska me je presenetila, čeprav sem jo 

pričakovala. 

 Večkratno pogledovanje na telefon (če bi bila 

stiska otroka prehuda in bi morala po otroka v 

vrtec). 

Stisko sva s partnerjem pred otrokom 

skrivala. 

 Pozitivna naravnanost. 

Stremeti k pozitivni naravnanosti.  Pogovor s partnerjem.  

Olajšanje, ko vidiš, da gre otrok rad v vrtec, 

da je tam zadovoljen.  

 Pogovor s prijateljicami, mamicami iz skupine, ki 

so imele podobne občutke. 

Pogovor s partnerjem.   Pogovor z vzgojiteljico – vzgojiteljici stisko 

razumeli, sprejeli. 

 

Mati 1 je stisko premagovala s pozitivno naravnanostjo in s pogovori s partnerjem. Stiske sta 

s partnerjem pred otrokom želela skriti. Mati 1 je občutila veliko olajšanje, ko je opazila, da 

deklica vrtec z veseljem obiskuje in da je tam zadovoljna.  

Mati 2 je v prvih dneh otrokovega obiskovanja vrtca večkrat pogledovala na telefon. Bala se 

je, da bi bile stiske otroka v vrtcu premočne in bi morala iti po njega v vrtec predčasno. To se 

ni uresničilo. Na stiske se je nato odzvala s pozitivno naravnanostjo. V pomoč so ji bili tudi 

pogovori s partnerjem, prijateljicami in z mamicami iz iste skupine, ki so imele podobne 

občutke. Pogovorila se je tudi z vzgojiteljicama. Vzgojiteljica 2 in pomočnica sta se na njene 

stiske odzvali strokovno in profesionalno – s sprejemanjem in razumevanjem njenih stisk. 

Mati 2 je v intervjuju dejala, da se ji je pri vzgojiteljici 2 in pomočnici zelo dobro zdelo to, da 

nanjo nista gledali kot še na eno mater, ki komplicira, temveč sta njeno stisko poskušali 
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razumeti. Menim, da se moramo vzgojitelji zavedati, da se lahko doživljanje določene 

situacije med posamezniki razlikuje. Uvajanje v vrtec je stresna situacija tudi za starše in na 

njihove stiske se moramo vzgojitelji odzvati z veliko mero strpnosti in empatije. A. Poljanec 

(2013) je mnenja, da uvajanje otroka v vrtec staršem lahko predstavlja vir stresa. Pravi, da ni 

vseeno, kakšen je odziv nanj in poudarja, da so jim pri njegovem premagovanju lahko v 

pomoč tudi vzgojitelji. 

Odzivi vzgojiteljic na stiske staršev 

VZGOJITELJICA 1   VZGOJITELJICA 2 

Pomiritev,  Odkrit, iskren pogovor s starši, 

tolažba,   tolaženje matere: da mora otrok to stisko dati ven 

iz sebe, dati skozi, da bo potem lažje, 

podrobno pojasnjevanje o tem, kako je otrok 

preživel dan, 

 iskanje pozitivnih stvari in poročanje staršem: npr. 

»poglejte kako raziskuje igrače«, 

stiska staršev je razumljiva.  podrobno pojasnjevanje o tem, kako je otrok 

preživel dan – iskreno, brez olepševanja (npr. o 

hranjenju – da otrok ni jedel, pil), 

  odgovarjanje na telefonske klice staršev, ki jih je 

zanimal otrokov odziv na uvajanje, klic staršev s 

strani vzgojiteljice – namenjeno bolj zaskrbljenim 

staršem. 

 

Vzgojiteljica 1 stisko staršev razume, nanjo pa se je odzvala s podrobnim pojasnjevanjem o 

poteku otrokovega dne. Starše je želela čim bolj pomiriti in potolažiti.  

Tudi vzgojiteljica 2 pove, da se je na stiske staršev odzvala. S starši se je odkrito in iskreno 

pogovorila, podrobno jim je pripovedovala o tem, kako je otrok preživel dan. Staršem je stvari 

predstavila v takšni luči, kot so dejansko bile, brez olepševanja – npr. vzgojiteljica je staršem 

povedala, če otrok v vrtcu ni veliko jedel ali pil. V prvih dneh uvajanja otrok v vrtec se je 

odzvala na nekaj telefonskih klicev staršev, ki jih je zanimalo stanje otroka, nekaj staršev pa 

je poklicala tudi sama, saj je zjutraj začutila njihovo stisko. V uvajalnem obdobju je iskala 

predvsem pozitivne stvari in starše obveščala o otrokovem napredku: npr. da je otrok začel 

raziskovati igrače. 
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Kurikulum za vrtce (2007) navaja »pravico staršev do sprotne izmenjave informacij in 

poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljem in pomočnikom« (str. 8). Vzgojitelji in starši 

si ob vključitvi otroka v vrtec relevantne informacije izmenjujejo na dnevni ravni, predvsem 

ustno (Jensen in Jensen, 2011). E. Jensen in H. Jensen (2011) pravita, da potrebe po daljših 

pogovorih in intenzivnejših izmenjavah informacij upadajo s časom vključenosti otroka v 

vrtec. E. Dobnik (2003) pojasni, da starše prve starostne skupini zanima predvsem, ali je otrok 

jedel, spal, ali je jokal. Starši otrok druge starostne skupine pa se bolj zanimajo, kako se otrok 

vključuje v dejavnosti in kakšen odnos ima s sovrstniki. V nasprotju s tem pa je A. Trček 

(2015) v diplomski raziskavi presenetil podatek, da so tudi starši otrok druge starostne 

skupine še vedno dajali velik pomen izmenjavi informacij o prehranjevanju in počitku. 

Menim, da izmenjava informacij o otroku staršem zelo veliko pomeni. Predvidevam, da se 

starši nekoliko pomirijo, če vejo, kaj se z otrokom v času njihove ločenosti dogaja. 

Vzgojiteljica 2 je omenila, da je nekaterim (bolj zaskrbljenim) staršem informacije o 

otrokovem stanju podajala že tekom dneva – s pomočjo telefonskih klicev. Telefonski 

pogovori med vzgojitelji in starši so primerni za obveščanje o trenutnih tekočih zadevah, o 

otrokovih pozitivnih spremembah in napredku (Lepičnik Vodopivec, 2012). Vzgojiteljičino 

ravnanje se mi zdi primerno in zelo pozorno do staršev. Tudi sama si želim, da bi v času 

uvajanja otrok do staršev pristopala na tako empatičen način. Na tem mestu se sprašujem še o 

ostalih primernih načinih, ki bi starše ob doživljanju tovrstnih stisk lahko pomirili. Eden 

takšnih načinov je, kot že omenjeno, telefonski klic. Dodala bi še, da se lahko otroka ob 

soglasju staršev fotografira ali se posname krajši video posnetek, ko se otrok umiri in zaigra. 

V primeru hujše zaskrbljenosti staršev se lahko AV-gradivo posreduje po e-pošti, drugače pa 

se jim fotografije oz. video posnetek predvaja, ko starši pridejo po otroka. 

Obe intervjuvani vzgojiteljici sta stiske staršev zaznali in se nanje ustrezno odzvali. S tem sta 

s starši postavili dobre temelje medsebojnega sodelovanja, kar je pomembna sposobnost 

pedagoških delavcev. Zavedati se je potrebno, da so si starši med sabo različni – prihajajo iz 

različnih socialnih, ekonomskih in kulturnih skupin, imajo različna prepričanja in izkušnje. 

Vse to od vzgojitelja zahteva širok pogled na svet, veliko mero strpnosti, odprtosti in čim 

manj predsodkov (Jensen in Jensen, 2011).  
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6.4 Stiske vzgojiteljic med uvajalnim obdobjem 

Na raziskovalno vprašanje »Kakšne stiske se  med uvajalnim obdobjem pojavljajo med 

vzgojiteljicami?« odgovarjam z interpretacijo rezultatov, uvrščenih v kategorijo stiske 

vzgojiteljic. 

Kode 1. reda predstavljajo skrajšan zapis pomembnega dela besedila iz intervjujev 

vzgojiteljic in mater. Kode 1. reda so zapisane v tabelah. 

Kode 2. reda predstavljajo konkretnejše kode, ki opredeljujejo kategorijo. Zapisane so nad 

posamezno tabelo. Kode 2. reda v kategoriji stiske vzgojiteljic so:  

- stiske intervjuvanih vzgojiteljic,  

- vzroki za pojav stisk pri vzgojiteljicah, 

- odzivi vzgojiteljice na njene lastne stiske.  

Stiske intervjuvanih vzgojiteljic 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Napetost,  Odvisno od vsakega posameznika, pri 

vzgojiteljicah ni bilo opaziti posebnih stisk, 

nesproščenost,  gotovo se pojavijo pri vsakem vzgojitelju – pri  

zaskrbljenost glede zadovoljstva staršev,  nekaterih v milejši obliki, pri drugih pa bolj vidno. 

velika skupina otrok – ne moreš se vsem 

tako individualno posvetiti, kot bi si želel. 

  

    

VZGOJITELJICA 2  MATI 2 

Utrujenost,  Verjetno se pojavljajo tudi pri vzgojiteljih – morda 

napetost, večja skrb, 

prisotnost materinskih čustev ob stiskah 

otrok – hčerka se je ravno takrat uvajala v 

vrtec, 

 stisk pri vzgojiteljicah ni bilo opaziti.  

večjih stisk ni bilo.    
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Med uvajalnim obdobjem so se pri vzgojiteljici 1 izrazile stiske v obliki napetosti, 

nesproščenosti in zaskrbljenosti glede zadovoljstva staršev. Izpostavila je tudi veliko število 

uvajajočih se otrok in problem, da se ne moreš vsem otrokom tako individualno posvetiti, kot 

bi si želel. 

Vzgojiteljica 2 je v času uvajanja otrok v vrtec občutila predvsem utrujenost in prisotnost 

materinskih čustev, saj se je tudi njena hčerka ravno takrat uvajala v vrtec. Drugih večjih stisk 

vzgojiteljica ni doživljala. 

Obe intervjuvani materi se strinjata, da se stiske zagotovo pojavljajo tudi med vzgojitelji. Mati 

2 je mnenja, da se stiske izražajo v napetosti in večji skrbi. Materi stisk pri vzgojiteljicah nista 

opažali. Menim, da stiske pri vzgojiteljicah nista opazili, kajti te so bile, kot priznavata 

vzgojiteljici, prisotne le v manjši meri. Kot drugi pomembnejši razlog za neopaznost 

vzgojiteljičinih stisk pa navajam stresnost situacije, v kateri sta bili materi. Ti sta pozornost, 

bolj kot vzgojiteljičini stiskam, namenjali soočanju z lastnimi in otrokovimi stiskami, kar se 

mi zdi z njunega vidika povsem razumljivo. 

Bezenšek (2000, v Lepičnik Vodopivec, 2012)  pravi, da je vstop otroka v vrtec stresen tudi 

za vzgojitelja. Stiske, ki jih omenjata vzgojiteljici, so pričakovane in jih navajajo tudi različni 

avtorji (Turnšek, v Snoj, 2014; Varjačič – Rajko, 2007; Žnidaršič, 2008). Vzgojiteljici v 

največji meri potrdita stiske, ki jih izpostavi D. Žnidaršič (2008), in sicer utrujenost in 

preobremenjenost vzgojiteljev ob velikem številu uvajajočih se otrok.  

Vzroki za pojav stisk pri vzgojiteljicah 

VZGOJITELJICA 1   MATI 1  

Pričakovanja staršev,  Odvisno od vsakega posameznika, 

slabša predhodna izkušnja z uvajanjem otrok 

v vrtec, 

 nezaupanje v svoje delo, 

manj izkušenj z uvajanjem otrok te starosti,  nepoznavanje otrok. 

kritično ocenjevanje s strani staršev,    

menjava prostora (enote, igralnice).    
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VZGOJITELJICA 2 

Kritike staršev so bile pozitivne, v primeru 

negativnih kritik staršev bi bile stiske 

vsekakor prisotne. 

 

Obe vzgojiteljici kot vzrok za pojav stisk omenjata kritično ocenjevanje in pričakovanja 

staršev. Vzgojiteljica 2 pojasni, da so  bile pri njej kritike staršev pozitivne, zato večjih stisk 

ni doživljala. Dodaja pa, da bi bile stiske v primeru negativnih kritik zagotovo prisotne.  E. 

Jensen in H. Jensen (2011) pravita, da vsak posameznik, ki vstopa v nove odnose, občuti 

potrebo po spoštovanju in cenjenju. Včasih je bila vzgojitelju avtoriteta samodejno dodeljena, 

danes pa si mora vzgojitelj avtoriteto do otrok in staršev pridobiti. Avtomatsko dodeljeno 

avtoriteto je tako zamenjala osebna avtoriteta. Vzgojitelji so »zaradi tega bolj ranljivi, saj je 

njihova strokovnost vedno neločljivo povezana z njihovo osebnostjo, osebna kritika pa jih bo 

vedno prizadela tudi po strokovni plati« (Jensen in Jensen, 2011, str. 166). Priznanje in 

spoštovanje vzgojiteljevega dela zato spodbudno vpliva na njegovo nadaljnje delo ter na 

njegov osebni in profesionalni razvoj (Jensen in Jensen, 2011). Visoka pričakovanja in 

idealizacija vzgojiteljskega poklica lahko pri vzgojiteljih povzročajo občutke krivde in strah 

pred izgubo avtoritete (Bečaj, 1985, v Batistič Zorec, 2008). M. Batistič Zorec (2008) piše, da 

starejša strokovna literatura vzgojitelju pripisuje posebno poslanstvo, visoko razvite 

sposobnosti in mnogo zaželenih osebnih lastnosti. V sodobni strokovni literaturi pa so v 

ospredju vzgojiteljeva znanja, sposobnosti, veščine in kompetence. Avtorica  našteva nekaj 

najpogosteje omenjenih kompetenc vzgojiteljic. Te so: zmožnost načrtovanja kurikuluma in 

kritičnega analiziranja vzgojnega dela, učinkovito sodelovanje z vsemi sodelujočimi v 

vzgojnem procesu, sposobnost pozornega in sodelujočega opazovanja z znanjem o otrokovih 

interesih in potencialnih, sposobnost odziva na radovednost otrok, upoštevanje, podpora in 

razširjanje otrokovih idej, čustev in mišljenja, znanje o značilnostih razvoja in učenja otrok 

(Batistič Zorec, 2008). Vzgojiteljeve kompetence se odražajo v različnih vlogah, v katerih 

deluje vzgojitelj. Te vloge so: vzgojitelj kot uslužbenec, vzgojitelj kot strokovnjak in 

vzgojitelj kot osebnost (Resman, 1990). K. Golčer (2014) pravi, da delo vzgojitelja od njega 

zahteva vedno večje kompetence in področja različnih znanj, ki naj bi jih vzgojitelj obvladal. 

V raziskavi na pričakovanja staršev od vzgojitelja opozori vzgojiteljica 1. Del vzrokov za 

pojav stisk pri sebi pripisuje ravno pričakovanjem staršev. K. Golčer (2014) se strinja, da so 

pričakovanja od vzgojitelja velika. Starši od vzgojiteljice pričakujejo, da bo otroku druga 
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mama, da bo otrokove vzgojne težave uspešno reševala in skrbela za otrokov celostni razvoj. 

Otroci od vzgojiteljice pričakujejo, da bo prijazna, prijetna, bo njihove pobude upoštevala in z 

njimi sodelovala. Sodelavci in vodstvo pa od vzgojiteljice pričakujejo strokovno delavko, ki 

bo znanja in kompetence širila, dopolnjevala in profesionalno sodelovala z njimi. Vzgojitelj je 

tako skozi celotno poklicno pot  primoran k »razmišljanju, iskanju, preizkušanju in 

izboljševanju svojega vedenja, spretnosti, veščin, zmožnosti « (prav tam, str. 44).  

V pogovoru vzgojiteljica 1 navede, da vzroke za pojav stisk pripisuje še manjšemu številu 

izkušenj z uvajanjem otrok te starosti, slabši predhodni izkušnji z uvajanjem otrok v vrtec, del 

vzrokov za pojav stisk pa se, po njenem mnenju, nahaja tudi v menjavi delovnega okolja – 

igralnice in enote.  

Mati 1 vzroke za pojav stisk med vzgojitelji išče v individualnih značilnostih vsakega 

posameznika, nepoznavanju otrok in nezaupanju v svoje delo. 

O stiskah, ki se med vzgojitelji pojavljajo v času uvajalnega obdobja, sem se spontano 

pogovarjala z več vzgojiteljicami, ki v raziskavo niso bile vključene. Vzgojiteljice so naštele 

podobne stiske, kot jih omenjata intervjuvani vzgojiteljici. Vzrokom za pojav stisk pa so 

dodale še en vidik, ki pri intervjuvanih vzgojiteljicah ni bil prisoten in ga nista omenili. 

Večina vzgojiteljic je v pogovoru izpostavila, da se stiske pojavljajo predvsem zaradi 

prisotnosti staršev v igralnici. Večini je to obremenjujoče. Podobno razmišlja tudi A. Fridrih 

(2012), ki pravi, da je morda za vzgojitelje res težavno in neprijetno, da imajo celo dopoldne v 

skupini starše, ki jih kritično ocenjujejo. Avtorica razmišljanje nato razširi. Razloži, da starši, 

ki preživijo dan v vrtcu, vidijo tudi težave, na katere pri svojem delu naletijo vzgojiteljice. 

Povzame, da morda starši prav zaradi tega njihovo delo z otroki bolje razumejo in cenijo. 

Podobno ugotavlja tudi Vrajačič – Rajko (2007), ki pravi, da je poznavanje vzgojiteljevega 

doživljanja s strani staršev med uvajanjem otrok v vrtec pomembno, saj vpliva na kvaliteto 

odnosa med njimi. 

Odzivi vzgojiteljice na njene lastne stiske 

VZGOJITELJICA 1   

Stiska je bila pričakovana,  

pogovori z bližnjimi sodelavkami,   

pred uvajanjem pogovor s svetovalno  
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delavko,  

pomirjenost, ko vidiš, da so otroci zadovoljni 

in ti starši zaupajo. 

 

 

Intervjuvanka je povedala, da je bil pojav stisk pri njej pričakovan. Pri premagovanju stisk so 

ji bili v pomoč pogovori z bližnjimi sodelavkami, pred uvajanjem otrok v vrtec pa se je 

pogovorila tudi s svetovalno delavko. Vzgojiteljica s podanim odgovorom osvetli pomembno 

vlogo svetovalne delavke v vrtcu. Temeljna naloga svetovalne službe je vzpostavljanje 

svetovalnega odnosa z vsemi udeleženimi v vrtcu, npr. otroki, starši, vzgojitelji, vodstvenimi 

delavci, zunanjimi sodelavci. Svetovalna delavka se na podlagi strokovnega znanja vključuje 

v celovito reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj s področja vzgojno- 

izobraževalnega dela v vrtcu. Področje dela svetovalne delavke obsega tudi proces uvajanja 

otrok v vrtec, npr. z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev sodeluje pri vključevanju in 

sprejemanju novo vključenih otrok; staršem nudi pomoč ob vključevanju otrok v vrtec in 

postopnem uvajanju (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008).  

Vzgojiteljica 1 na koncu strne, da so stiske minile ob pozitivnih odzivih staršev in otrok. 

Starši so vzgojiteljici izkazali zaupanje, otroci pa so bili v vrtcu zadovoljni.   
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7. ZAKLJUČEK 

Vključitev otroka v vrtec je pomemben korak v življenju otrok (Sigulin, 2012). Z njo se 

življenje družin preoblikuje, prekine se tesna medsebojna vez med starši in otroki, otrok pa iz 

intimne družinske sfere prehaja v novo širše družbeno in socialno okolje (Varjačič – Rajko, 

2007). Kot odziv na uvajanje se pri otrocih lahko pojavijo prilagoditvene težave, ki se med 

otroki razlikujejo. Ravno tako se lahko razlikujeta intenziteta in časovno obdobje doživljanja 

stisk . Stiske in strahovi se lahko pojavljajo tudi med starši, ki vključujejo otroka v vrtec 

(Žibert, 2003/2004). Pri njihovem premagovanju so jim lahko v pomoč zlasti pedagoški 

delavci (Demšar, 2001). Vzgojitelji imajo v procesu uvajanja otrok v vrtec osrednjo vlogo. 

Vstop otrok v vrtec tudi vzgojitelje postavi v stresno situacijo. Vzgojitelji načrtujejo način in 

potek uvajanja v vrtec, skrbijo za sodelovanje vseh vključenih v proces, stremijo k čim lažji 

vključitvi otroka v vrtec (Bezenšek, 2000, v Lepičnik Vodopivec, 2012) in se strokovno ter z 

veliko mero sprejemanja in razumevanja odzivajo na stiske otrok in njihovih staršev (Varjačič 

– Rajko, 2007).  

Diplomska raziskava je temeljila na kvalitativni raziskovalni metodi – intervjuju. S 

primerjavo pogledov, stališč, mnenj in razmišljanj staršev in vzgojiteljev sem v ospredje 

želela postaviti konkretno doživljanje uvajalnega obdobja s strani vseh udeležencev: staršev, 

vzgojiteljev, posredno pa tudi doživljanje otrok. 

V raziskavi me je zanimal pogled staršev (mater) in vzgojiteljic na uvajanje otrok v vrtec. Vse 

intervjuvanke so se strinjale, da je uvajanje otrok v vrtec pomembno. Razloge so iskale v 

otrokovem postopnem pridobivanju zaupanja v vzgojitelje, prostor in nenazadnje tudi v 

starše: da bodo ti vedno prišli po njega v vrtec. Ena izmed intervjuvank je poudarila, da je 

uvajanje pomembno tudi za vzgojitelje, saj se vzgojitelji v času uvajanja preko staršev 

seznanijo z otrokovimi posebnostmi. O pripravi na proces uvajanja otrok v vrtec so vse 

intervjuvanke povedale, da je ta za otroke smiselna. Obe materi sta povedali, da sta otroka 

pripravljali s pogovorom. Vzgojiteljica 1 je poudarila, da ni dobro, da se v času uvajanja 

ukinja dudo, stekleničko, ljubkovalne igrače; vzgojiteljica 2  pa je kot ustrezen način priprave 

otroka na vrtec navedla varstvo pri npr. babici, dedku, teti itd. Tri intervjuvanke so izpostavile 

prilagoditev uram hranjenja in počitka, kot so te v navadi v vrtcu. Način uvajanja se je med 

konkretnima otrokoma intervjuvanih parov (dečkom in deklico) razlikoval. V primeru dečka 

se je v vrtec uvajala celotna skupina naenkrat, v primeru uvajanja deklice pa so se novinci 

vključevali v že oblikovano skupino. Deklica se je v vrtec vključila, ko je bilo nekaj otrok že 
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uvedenih v vrtec. Na vprašanje o uspešnosti uvajanja otroka v vrtec so vse intervjuvanke 

odgovorile pritrdilno.  

V raziskavi me je zanimalo, kakšne stiske so se pojavljale med otroki, predvsem pri 

konkretnem dečku in deklici. Vzgojiteljici sta med vsemi otroki v skupini opažali enake 

prilagoditvene težave, kot jih v literaturi navajajo različni avtorji: jok, bolezen žalost, strah, 

umik, agresivno vedenje, zavračanje bližine vzgojiteljic, umik, nezaupanje, jezo na starše, 

bolezen in odloženo reakcijo na vrtec. Vzgojiteljica 1 in mati 1 sta kot prilagoditveno težavo 

deklice navedli jok. Vzgojiteljica 1 je v vrtcu opažala, da je deklica ob sebi pogrešala odraslo 

osebo, mati 1 pa je doma zaznala večjo razdražljivost in povečano navezanost deklice nanjo. 

Vzgojiteljica 2 je pri dečku prepoznala prilagoditvene težave, kot so: jok, nasprotovanje 

ločitvi od staršev, slabše počutje, težja pomiritev in težave pri počitku. Mati 2 je povedala, da 

je bila stiska dečka v vrtcu precejšna. V primerjavi z opažanji vzgojiteljice 2, je mati 2 pod 

prilagoditvene težave dečka navedla jok in oklepanje ob ločitvi od staršev. Deček doma stisk 

ni izražal. Vse intervjuvanke so vzroke za pojav stisk iskale v starševski pozitivni ali 

negativni naravnanosti do vrtca. Navedle so tudi, da lahko vzroki izhajajo tudi iz 

individualnih značilnosti otrok. Povod za razvoj stisk lahko predstavljajo tudi stopnja 

navezanosti otroka in matere, predhodne izkušnje z ločitvijo otroka in matere ter predhodne 

izkušnje z varstvom. Na razvoj stisk pri otrocih lahko vplivajo tudi stiske, ki jih doživljajo 

starši. Pomembne povezave med stiskami staršev in stiskami otrok so se zavedale vse 

intervjuvanke. Vzgojiteljici sta se na stiske otrok odzvali z razumevanjem in sprejemanjem. 

Njun odziv na stiske otrok je bil podoben. Nekateri odzivi, ki sta jih našteli, so bili: 

prilagajanje posameznemu otroku, crkljanje, petje, igra, uporaba lutk, preusmerjanje 

pozornosti, tolažba z ljubkovalnimi igračami, z dudo, stekleničko, motiviranje z različnimi 

dejavnostmi, rekviziti, igračami, sodelovanje s starši itd. Tudi na stiske dečka in deklice v 

raziskavi so se intervjuvanke odzivale na podobne, že omenjene načine. 

Z raziskavo sem ugotovila, da so stiske staršev v času uvajanja otrok v vrtec prisotne. 

Najpogostejše stiske, ki so jih navedle intervjuvanke, so bile strah, negotovost, žalost, skrb, 

zaskrbljenost, povečano pa je bilo tudi zastavljanje vprašanj o poteku otrokovega dne. Obe 

vzgojiteljici sta stiske intervjuvanih mater zaznali in se nanje odzvali. Najpogostejši odziv 

vzgojiteljic na stiske staršev je bil pogovor in podrobno pojasnjevanje, kako je otrok preživel 

dan. Materi sta se na njune lastne stiske odzvali s pozitivno naravnanostjo, s pogovori z 

različnimi osebami: partnerjem, prijateljicami, mamicami iz skupine. Intervjuvanke so 
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navedle nekaj vzrokov za pojav stisk med starši, in sicer individualne značilnosti 

posameznikov, tesna povezava med materjo in otrokom, nezaupanje v strokovne delavce.  

Zadnje raziskovalno vprašanje sem namenila stiskam, ki se pojavljajo med vzgojitelji. Vse 

intervjuvanke so se strinjale, da se stiske med uvajalnim obdobjem lahko pojavljajo tudi pri 

njih. Stiske intervjuvanih vzgojiteljic so bile: napetost, nesproščenost, zaskrbljenost glede 

zadovoljstva staršev, utrujenost, preobremenjenost ob velikem številu otrok. Pri vzgojiteljici 2 

je bila stiska zelo osebna in povezana z njeno vlogo matere. Ob stiskah otrok se je večkrat 

spomnila na svojo hčerko, ki se je ravno v tistem času uvajala v vrtec. Vzroke za pojav stisk 

med vzgojitelji so intervjuvanke iskale v pomanjkanju izkušenj z uvajanjem otrok te starosti, 

slabši predhodni izkušnji z uvajanjem, nepoznavanju otrok in v negotovosti, ali dovolj skrbno 

delajo. Vzroki so lahko tudi individualni in odvisni od vsakega posameznika: npr. menjava 

delovnega okolja. Obe vzgojiteljici sta se strinjali, da na razvoj stisk pri vzgojiteljih lahko 

vplivajo tudi starši: s kritičnim ocenjevanjem in različnimi (velikimi) pričakovanji do 

vzgojiteljice.  

Ugotovitve diplomskega dela so uporabne za starše in pedagoške delavce, ki se srečujejo z 

uvajanjem otrok v vrtec. Zavest o pomembnosti uvajanja otrok v vrtec zadnja desetletja sicer 

narašča (Varjačič – Rajko, 2007), diplomsko delo pa s primerjavo različnih teoretičnih 

spoznanj in pogledov intervjuvank dodatno poudari in utemelji njegov pomen. Rezultati 

dokazujejo, da se stiske pojavljajo med vsemi vključenimi v proces uvajanja otrok v vrtec. 

Stiske in razlogi za njihov pojav so med posamezniki lahko zelo specifični in individualni. To 

nas opominja, da moramo biti drug do drugega strpni, do stisk pa pristopati z veliko mero 

razumevanja in sprejemanja. 

Zdi se mi prav, da smo v življenju do sebe in do dela, ki ga opravljamo, kritični. Menim, da 

nas lastna nepristranska presoja, prepoznavanje in priznavanje pomanjkljivosti spodbudi k 

izboljšanju lastnega dela in vpeljavi konstruktivnih sprememb.  

Možnost za izboljšanje diplomskega dela vidim v večjem raziskovalnem vzorcu. V raziskavi 

sem ugotovila, da so pogledi intervjuvank na uvajanje otroka v vrtec precej podobni. Na tem 

mestu se sprašujem, ali so v praksi pogledi staršev in vzgojiteljev res tako skladni kot 

prikazujejo dobljeni rezultati. Morda bi večji vzorec pokazal drugačne rezultate in večje 

razkorake med stališči vzgojiteljev in staršev.  

Kvalitetnejšo raziskavo bi lahko zagotovila tudi z izpopolnitvijo izvedbe intervjujev. V mislih 

imam predvsem intervju z materjo 1. Ta intervju se je nekoliko razlikoval od intervjuja z 
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materjo 2. Deklica se je namreč prvih nekaj dni v vrtec uvajala ob prisotnosti očeta, ne mame, 

kot je bilo sprva predvidevano. Materi 1 bi zato v pogovoru lahko več pozornosti posvetila 

njenemu osebnemu doživljanju, na primer: kako se je počutila ona, glede na to, da ni bila 

prisotna ob deklici. V raziskavi me je presenetilo, da je mati 1 povedala natančen potek 

uvajanja deklice, ki je bil enak pripovedovanju vzgojiteljice 1, čeprav mati 1 pri uvajanju 

deklice v vrtec ni bila prisotna. Mater 1 bi lahko med drugim vprašala, koliko pozornosti sta s 

partnerjem namenila pogovoru o uvajanju deklice, kaj je bil v povezavi z dekličinim 

uvajanjem v vrtec še predmet pogovora med njima itd. Pri intervjuju z materjo 1 bi lahko tudi 

bolje izkoristila podatek, da je mati 1 po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih 

otrok. Njeno perspektivo doživljanja uvajalnega obdobja bi lahko podrobneje prikazala. 

Zaobsegla bi lahko njeno doživljanje uvajalnega obdobja v obeh vlogah: tako v vlogi 

vzgojiteljice kot v vlogi matere. Mater 2 pa bi lahko vprašala po njeni izobrazbi in med 

materama primerjala še ta vidik. 

Med pisanjem diplomskega dela sem se veliko naučila. Menim, da je vloga vzgojiteljev v 

procesu uvajanja otrok v vrtec lahko zelo kompleksna in zahtevna. Poznavanje teoretičnih 

izhodišč s področja uvajanja otrok v vrtec mi bo pri delu zagotovo koristilo. Diplomsko delo 

pa predstavlja tudi pomemben mejnik v osebnem profesionalnem razvoju.  
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9. PRILOGE 

9.1 Priloga 1: vprašanja za intervju z vzgojiteljicama in materama 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z VZGOJITELJICO 

1. Koliko časa ste že zaposleni kot vzgojiteljica predšolskih otrok? 

2. V katero starostno obdobje se uvrščajo otroci, ki ste jih uvajali? Menite, da se glede na 

starostno obdobje v času uvajalnega obdobja pojavljajo razlike? Kakšne? 

3. Menite, da je uvajalno obdobje za otroka pomembno? Zakaj? 

4. Kako dolgo naj bi bilo po vašem  mnenju uvajalno obdobje? Ali je uvajalno obdobje 

otrok  v vašem vrtcu dogovorjeno na ravni vrtca ali potek in način  uvajalnega obdobja 

določite sami? Ali ste starše pred uvajanjem seznanili, kako in na kakšen način bo 

uvajanje potekalo? Na kakšen način ste jih seznanili (osebno, preko elektronske pošte 

…)? Koliko časa je potekalo uvajanje konkretnega otroka? Menite, da je bil čas 

uvajalnega obdobja za konkretnega otroka ustrezno izbran? Bi čas uvajalnega obdobja 

skrajšali, podaljšali? Kako, na kakšen način je potekalo uvajanje konkretnega otroka? 

Ali se je uvajanje tega otroka bistveno razlikovalo od uvajanja ostalih otrok v skupini? 

Kako se je to opazilo?  

5. Ali menite, da je uvajanje za otroka lažje, če starši otroka že doma pripravljajo na 

samo uvajanje? Kakšna priprava otroka na vrtec je po vašem mnenju učinkovita? 

6. Kaj prepoznavate kot stisko otroka? Ali med stiske uvršate tudi jok, agresivno 

vedenje, umik, žalost, ljubosumje, odklanjanje hrane, bolezen, nezaupanje oz. česa 

izmed naštetega ne uvršate? Kako stiske otrok razumete, se nanje odzivate? Kje ste 

pridobili znanje o stiskah otrok med uvajanjem? Od česa mislite, da so stiske otrok 

odvisne? Kaj vpliva nanje? Kje lahko iščemo vzroke za pojav stisk pri otroku? Kakšne 

stiske ste opažali pri uvajanju konkretnega otroka? Kako ste se na stiske tega otroka 

odzvali vi? Kako ste se ob tem počutili, kakšna čustva so bila prisotna? Kako se lahko 

stiske otrok med uvajalnim obdobjem omili in na kakšen način ste jih omilili stiske 

konkretnem otroku (lutke, ljubkovalne igrače, slike staršev …)? 

7. Ste bili med uvajanjem pozorni tudi na stiske staršev? Kakšne stiske ste opazili pri 

starših v vaši skupini? Ali ste se na njihove stiske odzvali? Kje lahko po vašem 

mnenju iščemo vzroke za pojav stisk pri starših? Ali menite, da je stiska otrok in 

staršev povezana? Kako se to opazi? Kaj pa pri starših konkretnega otroka? Kakšne 

stiske ste opazili? Kako ste se nanje odzvali?  
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8. Ali ste med uvajalnim obdobjem tudi vi doživljali kakšne stiske? Katere? Kako vaše 

stiske razumete, kako ste se nanje odzvali? Ste se o svojih stiskah pogovarjali z 

ostalimi strokovnimi delavci, svetovalno delavko …? Ali imate občutek, da vas starši 

ob uvajanju otroka v vrtec kritično ocenjujejo? Če da, kako se ob tem počutite? Vam 

je neprijetno? 

9. Menite, da je bilo uvajalno obdobje v primeru konkretnega otroka uspešno? Če bi 

imeli možnost, da bi uvajalno obdobje ponovili, ali bi  uvajali na drugačen način (manj 

/dlje časa, drugačen pristop …)? 

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z MATERJO 

1. Ste uvajali dečka/deklico? 

2. Koliko je bil otrok star, ko ste pričeli z uvajanjem v vrtec? Menite, da se glede na 

starost pojavljajo razlike pri uvajanju? 

3. Je bil to prvi, drugi, tretji … otrok, ki ste ga uvajali v vrtec? Menite, da ima to kakšen 

vpliv na potek uvajalnega obdobja? 

4. Kdo je otroka uvajal? Zakaj ste se tako odločili? 

5. Menite, da je uvajalno obdobje za otroka pomembno? Zakaj? Ali so vas strokovni 

delavci  pred uvajanjem seznanili, kako in na kakšen način bo uvajalno obdobje 

potekalo? Na kakšen način so vas seznanili (osebno, preko elektronske pošte …)? 

6. Koliko časa je potekalo uvajalno obdobje vašega otroka? Se vam je zdel čas 

uvajalnega obdobja ustrezno izbran, bi čas uvajalnega obdobja skrajšali ali  podaljšali? 

Kako, na kakšen način je potekalo uvajanje vašega otroka? Ali je uvajanje otrok v vaši 

skupini potekalo enako za vse otroke ali ste opazili kakšne bistvene spremembe pri 

uvajanju vašega otroka? 

7. Ali ste otroka doma pripravljali na vstop vrtec? Na kakšen način? Kdaj ste s 

pripravami pričeli? Ali menite, da so predhodne priprave otroka na vstop v vrtec 

pripomogle k lažjemu uvajanju? 

8. Kakšen je bil otrokov odziv med  uvajalnim obdobjem? Ali ste pri otroku opazili 

kakšne stiske? Kakšne? Kako ste se na stiske otroka odzvali vi? Ali ste o stiskah 

otroka govorili z vzgojiteljem, drugimi strokovnimi delavci? Menite, da so strokovni 

delavci prepoznali stiske vašega otroka in se nanje ustrezno odzvali? Kako se lahko, 

po vašem mnenju, stiske otrok med uvajalnim obdobjem omili? Na kakšen način ste 

jih poskušali omiliti pri vašem otroku? 
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9. Kakšni so bili vaši občutki ob uvajanju otroka v vrtec? Ste morda tudi vi občutili 

kakšne stiske? Kakšne? Kako ste se nanje odzvali? Ste se o vaših stiskah s kom 

pogovorili? Ste se o vaših stiskah pogovorili  z vzgojiteljem, svetovalno delavko, 

drugimi strokovnimi delavci? Menite, da so morda stiske staršev in otrok lahko kako 

povezane? Na kakšen način? Kako se to opazi pri otroku? 

10. Menite, da se med uvajalnim obdobjem stiske pojavljajo tudi med vzgojitelji? Kakšne 

stiske se po vašem mnenju, pojavljajo med vzgojitelji? Ste stiske opazili tudi pri 

vzgojiteljih, ki so uvajali vašega otroka? Kako ste se na stiske vzgojitelja odzvali vi?  

11. Menite, da je bilo uvajanje vašega otroka uspešno? Če bi otroka uvajali ponovno, ali 

bi ga uvajali na drugačen način (manj/dlje časa, več priprav na vrtec, bi izbrali drugo 

osebo za uvajanje …)? 
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9.2 Priloga 2: primer kodiranja 

Predstavljam primer kodiranja, in sicer del analize iz intervjuja vzgojiteljice 2.  

KODE 1. REDA  KODE 2. REDA KATEGORIJA  

jok  

 

STISKE OZ. 

PRILAGODITVENE TEŽAVE 

OTROK, KI JIH JE 

VZGOJITELJICA OPAŽALA 

MED VSEMI OTROKI V 

SKUPINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STISKE OTROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zavračanje hrane 

zavračanje bližine vzgojiteljic 

agresivno vedenje 

umik 

bolezen 

jeza na starše (odrivanje, 

zavračanje njihove bližine) 

zadrževanje pri vratih, kazanje 

na vrata, želja po odpiranju vrat 

odložena reakcija na vrtec 

stiska pri dečku bila prisotna, 

trajala približno mesec dni, peti 

mesec obiskovanja vrtca deček 

nima več težav 

 

 

STISKE OZ. 

PRILAGODITVENE TEŽAVE 

KONKRETNEGA  OTROKA 

 

 

 

 

 

 

jok – prva dva dneva močan, 

intenziven,nato nekoliko 

pojenjal, intenziven  jok se je 

pojavljal ob spremembah 

(odpiranje vrat, sprememba 

prostora) 

zjutraj nasprotovanje ločitvi od 

staršev 

slabše počutje, težja pomiritev 

zadrževanje pri vratih, kazanje 

na vrata, želja po odpiranju vrat 
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težave pri počitku: težja 

umiritev, prebujanje, jok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualne značilnosti otroka  

 

VZROKI ZA POJAV STISK 

MED OTROKI (SPLOŠNO 

RAZMIŠLJANJE 

INTERVJUVANK) 

 

 

 

navezanost otroka in matere 

predhodne (ne)izkušnje z 

ločitvijo otroka od staršev 

predhodne izkušnje/ne-izkušnje 

z varstvom 

sprememba prostora: varnega 

okolja, ki ga otrok pozna 

stiske so lahko povezane  

 

POVEZAVA MED STISKAMI 

STARŠEV IN STISKAMI 

OTROK (SPLOŠNO 

RAZMIŠLJANJE 

INTERVJUVANK) 

otroci veliko slišijo vidijo, znajo 

prebrati obrazno mimiko 

staršev, preberejo njihove 

kretnje 

Če imajo starši v garderobi 

hudo stisko, ne vejo ali bi se 

poslovili ali ne, podaljšujejo čas 

oddaje otroka – delajo v slabo 

otroka. Otrok to čuti, prebere in 

se morda tudi zaradi tega težje 

in kasneje uvede v vrtec. 

razumevanje, prepoznavanje in 

sprejemanje stiske  

 

ODZIV NA STISKE IN 

NAČINI OMILITVE LE TEH 

PRI VSEH OTROCIH V 

SKUPINI 

 

 

 

 

 

ne-siljenje v otroka, otrok te 

mora sam spustiti v svojo 

bližino 

umirjenost – umirjen glas, 

umirjen, nevsiljiv pristop do 

otrok 

preusmerjanje pozornosti 

igra 

ne-siljenje s hrano in pijačo 
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sodelovanje s starši  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tolažba z dudo 

prilagajanje vsakemu otroku 

posebej 

petje  

uporaba lutk 

igrače  

tolažba z dudo   

ODZIV VZGOJITELJIC NA 

STISKE IN NAČINI 

OMILITVE LE TEH PRI 

KONKRETNEM OTROKU V 

VRTCU TER OPAŽANJA 

STARŠEV ODZIVA 

VZGOJITELJICE 

 

igra  

tolaženje »v naročju« 

objem, božanje 

petje  

igrače  

 

 


