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POVZETEK 
 

V diplomskem delu smo raziskovali, kakšni so pogledi vzgojiteljev na dejavnike prikritega 

kurikuluma v vrtcu. Ta se najpogosteje kaže pri vsakodnevnih dejavnostih, v komunikaciji z 

in med otroki ter pri rabi pohval, graj in pravil, predvsem pa se nanaša na dejavnosti dnevne 

rutine, pri katerih otroci nimajo ali pa se jim premalo dopušča možnost izbire. Prikriti 

kurikulum odraža naša lastna stališča, predsodke in subjektivne teorije, zato je refleksija te 

vednosti in lastnih osebnostnih vrednot predpogoj za pozitivno spreminjanje. 

 

Želeli smo raziskati, kateri so dejavniki prikritega kurikuluma, kakšni so pogledi vzgojitelja 

do dejavnikov prikritega kurikuluma v vrtcu, kakšna je povezanost med prikritim 

kurikulumom in subjektivnimi teorijami vzgojitelja, kako vzgojitelj oblikuje aktivno vlogo v 

komunikaciji z otrokom ter kakšen pomen imajo pri vzpostavljanju sporočil prikritega 

kurikuluma usmerjene in spontane dejavnosti. S pomočjo izbrane literature smo v teoretičnem 

delu odgovorili na vprašanja, ki nas zanimajo, izpostavili pa smo tudi morebitne dileme, ki se 

povezujejo s tematiko prikritega kurikuluma. V empiričnem delu diplomskega dela smo z 

deskriptivnimi in kavzalno neeksperimentalnimi metodami znanstvenega raziskovanja 

odgovorili na raziskovalna vprašanja. Zajeli smo neslučajnostne vzorce iz konkretne 

populacije, v katere smo vključili vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev z različno stopnjo 

izobrazbe, različnih generacij, zaposlenih v javnem in zasebnem vrtcu na istem krajevnem 

območju. Pri postopku zbiranja podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, zbrane podatke pa 

smo kvantitativno obdelali in predstavili. 

 

Ugotovili smo, da so vzgojiteljem in pomočnikom najpomembnejši dejavniki prikritega 

kurikuluma povezani z medosebnimi odnosi, komunikacijo ter čustvenim stikom med njimi in 

otroki, premajhen pomen pa pripisujejo njihovi osebnosti in njihovim pričakovanjem, kar v 

največji meri vpliva na tista dogajanja v vrtcu, ki niso določena v uradnih dokumentih. Pri 

vzgajanju v ospredje postavljajo predvsem tiste cilje, s katerimi razvijajo komunikacijske 

spretnosti, samostojnost otrok in njihovo samozavest, najmanjšo pomembnost pa pripisujejo 

discipliniranju ter s tem tudi kaznovanju in prepovedovanju. Dnevna rutina poteka za vse 

otroke hkrati/istočasno. Možnost izbire je upoštevana samo pri izboru aktivnosti in pri 

oblikovanju prostora, kjer lahko otroci samostojno izražajo svoje želje in predloge. To bi se 

moralo spremeniti pri vseh dejavnostih dnevne rutine, tudi pri počitku, prehranjevanju, 
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V 

prehodih med dejavnostmi ter prihodih in odhodih otrok iz vrtca, kar pa zahteva od 

strokovnih delavcev pogostejše in podrobnejše načrtovanje posameznih dejavnosti. 

 

Ključne besede: prikriti kurikulum, dejavniki prikritega kurikuluma, dnevna rutina, vzgojitelj, 

osebnost vzgojitelja, subjektivne teorije vzgojitelja.  
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ABSTRACT 
 

Hidden curriculum refers to unofficial and unwritten lessons, most often manifested in 

everyday activities, in communication between and with children, as well as when 

implementing praises, critiques and rules. It strongly affects daily routine activities, where the 

children have little to no opportunity to choose. Hidden curriculum reflects preschool 

teacher's own perspectives, prejudices and subjective theories, therefore in order to create 

positive changes a reflection to one's own outlook and personal values is necessary. 

 

The thesis aims to discover which are the factors of hidden curriculum and how they are 

perceived by preschool teachers in preschool institutions, how preschool teachers' subjective 

theories link to hidden curriculum, how an preschool teacher's active role is shaped in 

communication with a child, and to assess the level of importance of directed and spontaneous 

activities on the messages of hidden curriculum. These questions, as well as potential 

dilemmas connected to hidden curriculum have been addressed in the theoretical part through 

an in-depth literature review. The empirical part focuses on research questions through 

descriptive and causal non-experimental methods of scientific research. Non-random samples 

of population included preschool teachers and their assistants from different generations and 

with various levels of education, employed in public and private preschool institutions in the 

same area. The data were collected through a questionnaire, quantitatively analysed and 

presented. 

 

We have come to a conclusion that preschool teachers and assistants find interpersonal 

relations, communication and emotional contact with children as the most important links to 

hidden curriculum. They, however, underestimate the influence of their personality and their 

own expectations, which greatly affects the exact same events, not specified in the formal 

curriculum. In upbringing they prioritize the objectives developing communication skills, 

children's independence and self-confidence, but assign low relevance to discipline and 

consequently to punishment and forbidding. The daily routine is the same for all children and 

they are only given choice when choosing an activity or with shaping the preschool institution 

room, where children can individually express their preferences and suggestions. This should 

be applied to all aspects of daily routine; resting, feeding, transitions between activities, as 

well as arrivals and departures from preschool institution, which requires more frequent and 

detailed planning of activities by preschool teachers. 
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1 UVOD 

 

Vzgojitelj v vrtcu pomembno vpliva na otrokov spoznavni, socialni in čustveni razvoj z 

upoštevanjem načel po Kurikulumu za vrtce (2011), s poznavanjem otrokovih pravic in z 

njihovim zagovarjanjem, ustreznimi metodami in učnimi oblikami ter s svojo osebnostjo in 

prepričanji, v katera verjame. Upoštevati in dopuščati mora skupinske razlike, spoštovati 

posebnosti otrok, njihovih staršev in okolja, v katerem bivajo. Otrokom mora omogočiti 

možnost izbire dejavnosti in materialov, s katerimi si pridobijo neposredne izkušnje, obenem 

pa mora tudi ustrezno povezovati načrtovane in spontane dejavnosti na različnih področjih 

predšolske vzgoje. Pri vsakodnevnih dejavnostih, komunikaciji z in med otroki, rabi pohval, 

graj in pravil se najmočneje uveljavlja prikriti kurikulum. Ta odraža naša lastna stališča in 

predsodke, zajema pa vse, kar je v vrtcu samo po sebi umevno in pogostokrat tudi 

nenačrtovano. Nanaša se predvsem na dejavnosti dnevne rutine, pri katerih otroci nimajo ali 

pa se jim premalo dopušča možnost izbire.  

 

Kot bodoča vzgojiteljica se zavedam pomena prikritega kurikuluma, zato smo s pričujočim 

diplomskim delom želeli raziskati to področje in s tem izvedeti, kateri so dejavniki prikritega 

kurikuluma, kakšni so pogledi vzgojitelja do dejavnikov prikritega kurikuluma v vrtcu, 

kakšna je povezanost med prikritim kurikulumom in subjektivnimi teorijami vzgojitelja, kako 

vzgojitelj oblikuje aktivno vlogo v komunikaciji z otrokom ter kakšen pomen imajo pri 

vzpostavljanju sporočil prikritega kurikuluma usmerjene in spontane dejavnosti. Diplomsko 

delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. S pomočjo izbrane literature smo v 

teoretičnem delu odgovorili na vprašanja, ki nas zanimajo, izpostavili pa smo tudi morebitne 

dileme, ki se povezujejo s tematiko prikritega kurikuluma. V empiričnem delu diplomskega 

dela smo skušali odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili, pri tem pa smo 

si pomagali z anketnimi vprašalniki, na katere so odgovorili strokovni delavci javnih in 

zasebnih vrtcev.  
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2 PREDŠOLSKA VZGOJA V SLOVENIJI IN KURIKULARNA 

PRENOVA VRTCEV 

 

2.1 Sistem vzgoje in kurikularna prenova vrtcev 

 

Sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji je zasnovan na načelih, ki veljajo za 

sodobno demokratično državo. Družba in politika temeljita na vrednotah človekovih pravic, 

pravne države, pluralne demokracije, strpnosti in solidarnosti. V povezavi s tem so tudi cilji 

usmerjeni k zagotavljanju kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela v institucijah 

predšolske vzgoje, za kar je potreben skladni telesni in duševni razvoj posameznika, 

razvijanje zmožnosti za vseživljenjsko učenje v demokratični družbi, stalni osebni in 

strokovni nadzor, zagotavljanje pogojev za doseganje odličnosti in sodelovanje s širšim 

okoljem. Takšne možnosti morajo biti zagotovljene vsakemu posamezniku, ne glede na spol, 

socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno in svetovnonazorsko pripadnost ter 

telesno in duševno konstitucijo (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 

2011). 

 

Do leta 1999 je pri nas veljal prvi nacionalni vsebinski dokument za delo s predšolskimi 

otroki, starimi od osem mesecev do sedem let – Vzgojni program za vzgojo in varstvo 

predšolskih otrok (1979) in Vzgojni program priprave otrok na osnovno šolo (1981). 

Razdeljen je bil na vsebine in cilje za dojenčke in malčke ter za starejše predšolske otroke. 

Glavni cilj tega programa je bil vsestransko razvita osebnost, katero so vzgojili s prenosom že 

vnaprej izdelanih stališč in vrednot iz starejše generacije (kulturno transmisijski model). 

Vzgojitelj je svoje delo načrtoval sam, vsebine so bile za vse otroke enake, ravno tako tudi 

cilji, s čimer so kršili načelo otrokove individualizacije (Skubic, 2012). Vzgojni program ni 

upošteval dejstva, da vzgojiteljice pogosto ravnajo rutinsko in da posvečajo premalo 

pozornosti razlikam med otroki, družinami in okoljem (Batistič Zorec, 2004a). V času 

nastanka Vzgojnega programa pri nas še ni bila razširjena teorija o otrokovem zgodnjem 

razvoju, temveč je bila vsem bolj poznana Piagetova teorija o spoznavnem razvoju. V 

povezavi s to so bile vsebine in naloge visoko strukturirane na področju telesne in zdravstvene 

vzgoje, intelektualne, glasbene, ritmične in likovne vzgoje. Do sprememb je prišlo v 

osemdesetih, najbolj pa v devetdesetih letih, ko so izpostavili tiste dejavnike, ki so 

onemogočali uresničevanje otrokovih pravic, njihovega aktivnega vključevanja v življenje 
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vrtca in pluralizacijo (sprejemanja drugačnosti) predšolske vzgoje. S sistemsko in vsebinsko 

prenovo so preuredili osnovne razmere, kot so število otrok v igralnici, razmerje med 

prisotnimi odraslimi in otroki, dvig ravni izobrazbe vzgojitelja in njihovega pomočnika, enaka 

področja dejavnosti za otroke v obeh starostnih obdobjih. Pomembno vlogo so pripisali tudi 

vsakodnevnim dejavnostim, ki pripomorejo k otrokovemu dobremu počutju in učenju 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

 

2.2 Kurikulum za vrtce 

 

Od leta 1999 dalje je strokovna podlaga za delo v javnih vrtcih Kurikulum za vrtce –  

nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, ki so uokvirile 

koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji, 1995, Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja I, 1996) kot tudi v sprejetih 

načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja (Izhodišča 

kurikularne prenove, Nacionalni kurikularni svet, 1996). »Je dokument, ki na eni strani 

spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na 

zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja 

in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.« (Kurikulum za vrtce, 2011, str. 7). V njem so 

predstavljeni cilji Kurikula za vrtce, načela uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce, temeljna 

spoznanja o otrokovem razvoju in učenju, globalni cilji in primeri dejavnosti na področju 

gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike, predstavljena pa je tudi vloga 

odraslih. Kurikulum za vrtce je namenjen vzgojiteljem, njihovim pomočnikom, svetovalnim 

delavcem in ravnateljem za strokovno načrtovanje in doseganje ustrezne ravni kakovosti 

predšolske vzgoje v vrtcih (prav tam, 2011). 

 

Cilji Kurikuluma za vrtce poudarjajo spoštovanje zasebnosti otrok in uravnoteženo ponudbo 

dejavnosti na vseh področjih predšolske vzgoje. Dopuščajo izražanje drugačnosti in 

individualnosti otrok v skupini, s katerimi spoznavajo skupinske razlike glede spola, telesne 

in duševne konstitucije, narodne pripadnosti ter socialnega in kulturnega porekla. Prenovljen 

je pomen časa, prostora in opreme v vrtcu ter tudi vloga strokovnih delavcev in vrtcev. 

Dopuščena jim je večja avtonomnost, hkrati pa se od njih pričakuje tudi večja strokovna 

odgovornost. Več pozornosti je namenjene tudi sodelovanju s starši, načrtovanju in 

evalviranju življenja ter dela v vrtcu. Kurikulum je bolj odprt in prilagodljiv v različnih 
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programih, s svojimi cilji pa dviguje tudi kakovost medosebnih interakcij med otroki ter med 

otroki in odraslimi v vrtcu (prav tam). Koncept kurikuluma v ospredje postavlja otroka ter 

njegov individualni razvoj, hkrati pa poudarja njegove pravice. S tem omogoča večjo možnost 

izbire, spoštovanje pluralizma (drugačnosti) ter zasebnosti in intimnosti otroka. S. Berčnik in 

T. Devjak (2012) navajata, da so interdisciplinarne dejavnosti, vključno z dnevno rutino, 

prepletene skozi vsa področja ter način življenja in delo v vrtcu. Ključno vprašanje 

kurikularne prenove vrtcev, ki ga izpostavlja M. Batistič Zorec (2004a) je, kako vzgojiteljice 

razumejo načela novega Kurikula za vrtce in kako jih uresničujejo pri vsakodnevnem delu. 

 

2.3 Spremembe v prenovljenem kurikulumu 

 

Pojem kurikulum je torej celovitejši od pojma program in poudarja sam proces predšolske 

vzgoje, interakcije in izkušnje iz katerih se otroci učijo. »Vključuje tudi številne pogoje in 

ovire, ki omogočajo in onemogočajo uresničevanje zapisanega kurikula, kot tudi široko polje 

t. i. prikritega kurikula.« (Kurikulum za vrtce, 2011, str. 7). Kurikulum za vrtce je v 

primerjavi z Vzgojnim programom veliko bolj prilagodljiv; ne predpisuje obvezujočih se 

ciljev, po katerih se mora ravnati vzgojitelj, ampak mu je s tem omogočena možnost do lastne 

presoje in izbire pestrih ter zanimivih dejavnosti za otroke. Kljub avtonomnosti vzgojiteljev in 

vrtcev pa odprtost kurikuluma poudarja strukturiranje izvedbenega kurikuluma tako, da bo 

zagotovljena kakovostna osnova za profesionalno delo. Veliko pozornost namenja vlogi 

vrednotenja vzgojnega dela, prikritem kurikulumu ter rahljanju njegovih učinkov (Batistič 

Zorec, 2004b). »Skladno s kurikularno prenovo celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa 

Kurikulum za vrtce temelji na razvojno-procesnem pristopu in načelu aktivnega učenja, ki naj 

bi zamenjala učno-ciljno in učno snovno usmerjenost, značilno za koncept »socialistične« 

predšolske vzgoje.« (prav tam, str. 67). Kroflič (1997) pri opredelitvi razvojno-procesnega 

modela pove, da ta ne sprejema norm »lepega vedenja« vnaprej, ampak izpostavlja 

sposobnost odgovornega in strpnega dogovarjanja. Pri tem modelu vzgoje je poudarjena 

obojestranska komunikacija (vzgojitelj-otrok), prilagodljivost pri načrtovanju kurikuluma in 

zavedanje tako načrtovanih kot nezavednih elementov, soustvarjanje vzgojnega procesa 

skupaj z otroki, njihovimi starši, vzgojitelji in ostalimi strokovnimi delavci, spodbujeno je 

osamosvajanje otrok od nenehne pomoči vzgojitelja in postopno oblikovanje avtonomne 

moralnosti. Zagovorniki procesno-razvojnega modela poudarjajo pomen prikritega 

kurikuluma in njegove neizkoriščene pedagoške zmožnosti. »Kurikuluma ne razumemo več le 
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kot (uradni) vzgojno-izobraževalni program, temveč (mnogo širše) kot »realno substanco 

vzgojno-izobraževalnega procesa« (prav tam, str. 74). To pomeni, da kurikulum vključuje: 

 predpostavke načrtovanega vzgojno-izobraževalnega programa, tudi kadar te niso 

ozaveščene in obstajajo v obliki »implicitne teorije« (filozofija programa); 

 uradni vzgojno-izobraževalni program (s cilji, vsebinami, metodami in načrtovanimi 

načeli evalvacije vzgojno-izobraževalnih učinkov); 

 prikrite cilje in pričakovanja vzgojiteljev/učiteljev in drugih pedagoških delavcev, ki 

niso nikjer eksplicitno opredeljeni (pričakovanja določenih vzorcev obnašanja, 

favoriziranje nekaterih učnih stilov itn.); 

 izvedbo formalnega vzgojno-izobraževalnega programa in t. i. obšolskih 

(neformalnih) aktivnosti (krožki, dodatni pouk itn.); 

 vrsto družbenih (sistemskih) dejavnikov, ki vplivajo na izvedbo kurikuluma (zunanje 

preverjanje znanja, predpisani učbeniki in didaktični pripomočki, na sistemski ravni 

sprejeti pravilniki in odredbe (o ocenjevanju, kaznovanju itn.), družbeni status 

pedagoških delavcev, oprema vzgojno-izobraževalnih institucij itn.).« (Kroflič, 1997, 

str. 74, 75). 

 

Nova zakonodaja in koncept vzgoje postavljata v ospredje otrokove pravice do individualnosti 

in zasebnosti, ki so bile v Vzgojnem programu kršene s poudarjanjem vsestranskega razvoja 

osebnosti in načelom »za vse enako«. Tudi E. Dolar Bahovec (2004) se strinja, tako kot že 

prej omenjeni avtorji, da je zelo pomembno odstranjevanje ovir v povezavi s prikritim 

kurikulumom – ideološka praksa oziroma vsakodnevni red, ki omogoča ali pa zatira 

uresničevanje še tako dobro načrtovanega programa v vrtcu. To je mogoče le z izvajanjem 

vzgojno-izobraževalnega dela po novo zasnovanih smernicah. Upoštevati je treba pravice 

otrok do individualnosti in zasebnosti, kar zahteva organiziranje različnih dejavnosti, ki 

omogočajo otrokom prostovoljno udeležbo pri sodelovanju ali pa zadovoljijo njihovo potrebo 

po umiku. Tako se izognemo hkratnemu vključevanju vseh otrok v dejavnosti, jim ponudimo 

pravico do izbire, ki se navezuje na pojem solidarnosti, pravico do igre, rekreacije in 

ustvarjalnega izražanja. Otroci se s tem naučijo prevzemanja odgovornosti ter sprejemanja 

skupnih (ali pa individualnih) odločitev, ki vplivajo na njih in druge.  

 

Prikriti kurikulum se povezuje tudi z nadzorovanjem človeškega telesa in discipliniranjem. 

Odnos do lastnega telesa, prehranjevanje, bivalna kultura, obleka, vse to so različni življenjski 
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stili, kulturne navade, s katerimi je potrebno seznaniti otroke, obenem pa spodbujati njihovo 

samospoštovanje in zavedanje o pravici do zdravja in varnosti. Ob tem moramo biti pozorni, 

da se otroci seznanijo z razlikami med ljudmi, da razumejo pomen enakosti v različnosti ne 

glede na spol, narodni in kulturni izvor, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn. 

Pomemben je prehod od formalne enakosti k dejanskemu upoštevanju razlik na vseh ravneh 

in okoljih. Z upoštevanjem teh smernic pri vsakodnevni praksi je mogoče postopno 

odstranjevati ovire in uresničevati Kurikulum za vrtce (prav tam). 

 

3 PRIKRITI KURIKULUM 

 

3.1 Opredelitev prikritega kurikuluma 

 

Ameriški psiholog Jackson je vpeljal pojem prikritega kurikuluma v svojem delu Life in 

Classrooms (1968). S svojim raziskovanjem ni iskal odgovorov na vprašanja, ki zadevajo 

praktične probleme. Skušal je odkriti, kaj se zares dogaja v šolah in vrtcih ter kako delujejo. 

Ob tem s svojo teorijo prikritega kurikuluma ni iskal kritik, primerov dobre ali slabe prakse, 

želel je odkriti resnico pedagoške realnosti kot kompleksne celote. Razlog, zakaj se je lotil 

opazovanja učencev ravno v razredu, je povezan z antropološkim načinom raziskovanja. 

Zanimalo ga je, kako njegov »raziskovalni objekt« deluje v svojem »naravnem okolju«. V 

učilnici se je bolj kot na vsebino dogajanja osredotočil na fizične dejavnike (število stikov 

med učiteljem in učenci, količino časa in različni položaji učitelja v učilnici), opazoval je, kot 

da bi šlo za oddaljeno kulturo. Pri tem je odmislil tudi vso, že naučeno vsebino, ki jo je v 

tistem času pridobil kot psiholog na področju šolstva in izobraževanja. Največ pozornosti je 

namenil utečenemu delu – dnevni rutini, ki je ponavljajoča iz dneva v dan, mesec in leto. 

Čeprav je ta vsebina prikrita, ravno tako uči otroke kakor vsebina v Kurikulumu in, kot se 

strinjajo mnogi pedagoški raziskovalci, uči bolj uspešno (Bregar Golobič, 2004). »V 

tradicionalnem pogledu, ki v okviru javne vzgoje loči dve funkciji, prenašanje znanja 

(izobraževanje v ožjem pomenu) in hkrati oblikovanje posameznika, socializacijsko funkcijo 

(izobraževanje v širšem pomenu), se prikritemu kurikulumu približamo, če ga povežemo s to 

drugo (širšo) funkcijo, z učenjem vrednot in norm, s pomočjo katerih in znotraj katerih se 

ureja, uri, disciplinira posameznikovo vedenje v skupini. In prav slednje, samo urjenje, 

vsakodnevno ponavljanje prav določenih praks, ritualov, navad itn., je pri Jacksonu zbudilo 

posebno pozornost.« (Bregar Golobič, 2004, str. 24).  
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Pomemben raziskovalec prikritega kurikuluma je bil tudi Apple, ki je trdil, da šole učijo 

prikriti kurikulum. V času, ko otrok obiskuje vrtec, se »gradijo« temelji za nadaljnje šolanje. 

To se kaže tudi v primerjavi uspehov med učenci, ki so obiskovali vrtec, in tistimi, ki ga niso. 

Otroke v vrtcu z urjenjem naučijo, kaj je njihova vloga – v nadaljevanju izobraževanja vloga 

osnovnošolcev (prav tam). Po Applu je prikriti kurikulum »nevidno poučevanje v institucijah, 

katerega smisel je, da otroci pridobijo kompetentnost za točno določena pravila, norme in 

vrednote« (Apple, 1992, str. 46-56, v Turnšek, 2008, str. 13). Povezuje ga z razmerji v družbi, 

zato so pomembna vprašanja enakih možnosti, ne-diskriminiranosti in pravičnosti (prav tam). 

Tako Jackson kot Apple trdita, da prikriti kurikulum otroke v vrtcu ne uči nič drugega kot 

podrejanja, ubogljivosti, poslušnosti in prilagajanja, ker ti nimajo možnosti soodločanja pri 

poteku dejavnosti (Bregar Golobič, 2004).  

 

3.2 Koncept prikritega kurikuluma 

 

V Kurikulumu za vrtce so poleg navedenih ciljev in vsebin prav tako pomembne vsakodnevne 

dejavnosti v vrtcu, pri katerih se najbolj uveljavlja prikriti kurikulum. Med te prištevamo 

komunikacijo med otroki, vzgojitelji in otroki, uveljavljanje pravil za nadziranje časa in 

prostora, raba pohvale in graje (Kurikulum za vrtce, 2011). »Prikriti kurikulum zajema mnoge 

elemente vzgojnega vplivanja na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, a so mnogokrat v obliki 

posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti, ki so opredeljene v 

zapisanem kurikulu.« (prav tam, str. 20). S prenovo kurikula pride tudi do zahtev o 

sistematičnem rahljanju in odstranjevanju ovir, povezanih s prikritim kurikulumom. Potrebno 

je upoštevati skupinske razlike in omogočanje izražanja le-teh, ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo ter svetovni nazor. Ne smemo zanemariti posebnosti otrok, staršev in okolja. 

Prav tako je potrebno to upoštevati pri izboru vsebin, dejavnosti in materialov, ki otrokom 

omogočijo spoznavanje drugačnosti med stvarmi, kulturami in ljudmi. Dejavnosti se morajo 

med seboj povezovati na različnih področjih predšolske vzgoje, otrokom morajo dopuščati 

individualno izvajanje, izvajanje s celotno skupino ali pa v manjših skupinah (prav tam). Z 

upoštevanjem spremenjenega kurikula v vrtcu do sedaj pridobljena pedagoška in psihološka 

spoznanja povzročijo veliko vprašanj in problemov o pojmovanju vzgoje v vrtcu. Zato je 

koncept prikritega kurikuluma po nastanku, razvoju in tudi po vsebini zunaj pedagoški in 

psihološki koncept (Bregar Golobič, 2004; Berčnik, Devjak, 2012).  
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Na vprašanje, kaj pravzaprav je prikriti kurikulum, lahko v strokovni literaturi (Batistič Zorec, 

2004a; Bregar Golobič, Dolar Bahovec, 2004; Vrbovšek, 2005; Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj, 2008; Turnšek, 2008; Kurikulum za vrtce, 2011) zasledimo različne razlage. K 

prikritemu kurikulumu umeščamo tista dogajanja v vrtcu, ki niso določena v uradnih 

dokumentih, ki jih vzgojitelji ne načrtujejo in o njih ne razmišljajo tako poglobljeno. Ta 

dogajanja so povezana predvsem z dejavnostmi proste igre in dnevne rutine, kot sta hranjenje 

in počitek. Na njih predvsem vplivajo vzgojiteljeve vrednote in pričakovanja o »pridnem 

otroku in učenju«, njegov svetovni nazor, religijska ter politična usmerjenost in predstave o 

njegovem poklicu (Kroflič, 2005). 

 

3.3 Elementi prikritega kurikuluma 

 

Elementi prikritega kurikuluma se pojavljajo predvsem v tistih elementih kurikula, ki jih 

vnašajo zaposleni s svojim ravnanjem v odnosu do otrok in sodelavcev in ki niso zapisani v 

ciljih in vsebinah (Kukovičič Hren, 2005). V polje prikritega kurikuluma spada vse, kar ni 

določeno v uradnem kurikulumu. Bistvo je v komunikaciji in odnosih med vzgojiteljem ter 

otroki. Le-to je pogojeno s socialnim učenjem otrok in njihovo socializacijo v ožjo in širšo 

družbo. Neposredni dejavnik prikritega kurikuluma je vzgojitelj, ki soustvarja klimo v vrtcu. 

V odnosu med uradnim in prikritim kurikulumom se kaže izvedbeni kurikulum, pri katerem 

imajo otroci tudi možnost soodločanja in ne samo ponavljanja družbenih struktur (Zalar, 

2005). M. Batistič Zorec (2004a) kot skupek definicijam o prikritem kurikulumu navaja, da se 

nanj navezujejo vse dejavnosti, ki niso nikjer zapisane niti ne načrtovane, ampak pomembno 

vplivajo na otroke. Povezan je s stališči, predsodki odraslih, ki se nezavedno ponavljajo v 

njihovem odnosu do otrok in s kulturnimi vzorci, ki veljajo v določeni družbi posledično pa 

tudi v instituciji. Nanaša se predvsem na načrtovanje vsakodnevne rutine in komunikacijo v 

vrtcu, pri čemer otroci velikokrat nimajo možnosti izbire glede izbora in organizacije 

dejavnosti, dnevnega reda, počitka in prehranjevanja, urejenosti vrtca itn. 

 

Prikritega kurikuluma ni mogoče ločiti od zapisanega/uradnega kurikuluma, ker se med seboj 

zelo prepletata. Prikriti kurikulum s svojo vsebino uči otroke ustreznega vedenja, norm in 

vrednot, ki veljajo v instituciji, kar lahko povzroči tudi negativne posledice. Privede lahko do 

manipulacije z otroki, ker ti vzgojitelja brezpogojno poslušajo, ubogajo, kar se hitro spremeni 

v vsakodnevno rutino. Najbolj se kaže skozi vsakodnevne dejavnosti, ki jih vzgojitelji 

premalo načrtujejo, obenem pa je odvisna ravno od vzgojiteljevih subjektivnih teorij o 
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otroštvu in vzgoji. Obdobje, ko otrok obiskuje vrtec in si pridobiva prav te izkušnje, je 

bistveno za njegovo nadaljnje življenje. V tem času so otroci najbolj dojemljivi za 

socializacijo in vključevanje z okoljem (Berčnik in Devjak, 2012). Odkritje prikritega 

kurikuluma in soočenje z njim tako pripelje do novega pojmovanja vzgojiteljeve vloge, razkrit 

je tudi celoten vpogled v življenje vrtcev in kar je najpomembneje, omogočeno je 

uresničevanje osnovnih človekovih (otrokovih) pravic (Bregar Golobič, 2004). Učenje o 

prikritem kurikulu zastavlja vprašanje samega spoznavanja, učenja, poučevanja. »Učenje o 

prikritem kurikulu ni pomoč od zunaj, ni pripomoček za učenje, je učenje samo.« (prav tam, 

str. 33). 

 

4 DEJAVNIKI PRIKRITEGA KURIKULUMA 

 

4.1 Prikrita pričakovanja vzgojitelja 

 

Vzgojitelj predstavlja pomembno vlogo pri organiziranju in usmerjanju delovanja otrok. On je 

tisti, ki vodi celotno skupino, načrtuje in izvaja dejavnosti, organizira življenje otrok v vrtcu, 

hkrati pa predstavlja otrokom pomembno vlogo bližnje osebe in objekt identifikacije. S tem se 

preko konkretnih oseb otroci učijo prva simbolna pravila, vzgojitelj jim tako predstavlja 

sistem moralnih vrednot, pravil in norm. Otrokom nudi varnost, oporo, spodbuja njihov 

osebnostni razvoj … Za zagotavljanje vsega omenjenega je potrebno veliko spretnosti, znanja 

o zakonitostih otrokovega razvoja, poznavanje pedagoških oblik in metod, pomembne pa so 

tudi vzgojiteljeve osebnostne lastnosti. Kroflič (1997) izpostavlja dve lastnosti, ki sta nujno 

potrebni za vzgojno vplivanje: empatičnost – zmožnost vživljanja in čustvovanja z drugimi ter 

komunikacijske sposobnosti, ki omogočajo vzpostaviti čustveni odnos z otroki. Pomemben je 

tudi stil vodenja, načrtovanja in organiziranja, s katerim naj vzgojitelj svojo vlogo uresničuje 

na otrokom razumljivih in vidnih izkušnjah, s katerimi spodbuja njihovo kritično razmišljanje 

(prav tam). 

 

Načelo odprtega kurikula pripisuje večjo vlogo načrtovanju in avtonomnosti vzgojitelja. S 

tem omogoča ohranjati njegove poglede na vzgojo otrok, dejavnosti v vrtcu, vsakodnevno 

rutino ter s tem povezane navade in običaje. Tako se od vzgojitelja pričakuje, da se zaveda, 

kako pomembna je dnevna rutina, da jo je potrebno načrtovati, razmišljati o njej in je ne 

prepustiti zgolj že utečenim navadam. V to mora vključiti tudi otroke, da lahko s svojimi 
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predlogi in željami soustvarjajo okolje, v katerem bivajo. Vzgojitelj ustvarja pogoje za 

izražanje raznolikosti in večkulturnosti na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, 

spoštovanja posebnosti otrok, njihovih staršev in okolja, omogoča jim izvajanje dejavnosti v 

večjih ali manjših skupinah. Raznolikost med otroki ter možnost izbire je potrebno omogočiti 

tudi pri spanju oz. počitku, prehranjevanju in preostalih dejavnostih dnevne rutine (Berčnik in 

Devjak, 2012). Načelo možnosti izbire in soodločanje otrok je pogojeno z njihovo razvojno 

stopnjo ter s potekom načrtovanega dela. Učijo se lastnega presojanja, odgovornega ravnanja, 

kritičnega mišljenja in prevzemanja posledic lastnih dejanj. S tem se zmanjšuje manipulacija 

ter brezpogojno prilagajanje odraslim, otrokom pa omogoča, da se počutijo upoštevane in 

uspešne, kar pripomore k razvijanju njihove pozitivne samopodobe, strpnosti in tolerantnosti 

(Koritnik in Ilotič, 2005). 

 

N. Turnšek (2008) izhaja iz izhodišča, da je delovanje in ravnanje vzgojitelja v povezavi z 

vlogo odraslih, vrtca in učenjem otrok odvisno predvsem od njegovih lastnih teoretskih 

spoznanj, miselnih predstav, vrednot, stališč in pojmovanj, ki se kažejo predvsem v 

vsakodnevnih ponavljajočih se situacijah in so del prikritega kurikuluma. Subjektivne teorije 

izražajo vzgojiteljeva ravnanja in odločitve v posameznih pedagoških situacijah kot same po 

sebi umevne. »Koncept subjektivnih teorij in koncept prikritega kurikula sovpadata, vendar se 

ne »prekrivata« v celoti. V obeh primerih gre za implicitne predpostavke in vplive, ki niso 

zavedni, reflektirani, a vendar pomembno določajo vsakdanje življenje in učenje otrok v 

institucijah.« (prav tam, str. 12). Več o vzgojiteljevi vlogi in njegovi osebnosti sledi v 

nadaljevanju v 5. poglavju: Vzgojitelj – pomemben del prikritega kurikuluma. 

 

4.2 Čustveni stik med vzgojiteljem in otrokom 

 

Čustva so pri otroku vpletena v njegovo mišljenje, izražanje in socialne odnose (Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Njihovega izražanja se učijo preko neposrednega opazovanja 

ljudi, kako se odzivajo in pojasnjujejo svoja čustva (Buss in Goldsmith, 1998, v Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Vzgojitelji oz. druge odrasle osebe v vrtcu nudijo otrokom 

zgled s svojim vedenjem. S spoštljivim in vljudnim odnosom na njih delujejo pomirjujoče, jih 

nedirektivno usmerjajo, hkrati pa jih s tem seznanjajo tudi s prijazno medsebojno 

komunikacijo (Kurikulum za vrtce, 2011). 
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Otroci so v zgodnjem otroštvu dojemljivi za občutja in potrebe drugih, kar jim omogoča 

njihova zmožnost igre vlog in domišljijskega predstavljanja. S tem ko se poistovetijo s čustvi 

drugih, razvijajo pozitivne odnose z drugimi, gradijo prijateljstva in medsebojno zaupanje, 

hkrati pa odpravljajo svojo egocentričnost (nase osredotočeno perspektivo). Vzgojitelj mora z 

otroki ravnati skrbno, jim dajati občutek topline, zaupanja in varnosti, odzvati se mora na 

njihova občutja in potrebe, jim prisluhniti. Otroci se tako počutijo varno in samozavestno, s 

čimer se tudi poveča zmožnost njihovega občutljivega odzivanja na druge (Hohmann in 

Weikart, 2005). Pri tem igra pomembno vlogo spodbudno socialno okolje, preko katerega se 

vzgojitelj odziva na potrebe otrok in njihova občutja. Hohmann in Weikart (2005) navajata 

pet ključnih prvin, s katerimi vzgojitelj ustvarja spodbudno socialno okolje. Vzgojitelj si 

skupaj z otroki deli vodenje, vzpostavlja z njimi vzajemen odnos, osredotoča se na njihove 

sposobnosti in ustvarja pristne odnose z otroki, spodbuja njihovo igro in pri nastalih konfliktih 

uporabijo pristop reševanja problemov skupaj z otroki. Vzgojitelj mora razumeti in podpirati 

otrokove razvojne ravni ter jim omogočiti aktivno učenje. Odnos, ki nastane med vzgojiteljem 

in otrokom, krepi otrokovo samozavest in njegov občutek sposobnosti, prav tako pa 

pomembno vpliva na njegove kasnejše odnose. Sroufe in Fleeson (1986, str. 68, v  Hohmann 

in Weikart, 2005) pravita: »Odnosi v otroštvu oblikujejo naša pričakovanja o prihodnjih 

odnosih. Pričakovanja so nosilci odnosov.« (prav tam, str. 396). 

 

4.3 Medosebni odnosi in komunikacija 

 

Medosebni odnosi pomembno vplivajo na razvoj osebnosti, tako intelektualne, emocionalne 

in socialne, kajti ravno v interakciji z drugimi si oblikujemo svojo identiteto, spoznavamo, 

kdo smo, in prevzemamo različne socialne vloge (Žibret, 2005). »Odnos je tisto, kar obstaja 

med posamezniki in skupinami ob skupni dejavnosti, ob sodelovanju.« (prav tam, str. 156). V 

odnosih spoznavamo lastne vrednote, mišljenje, čustva in jih primerjamo z vrednotami, 

mišljenji in čustvi drugih. Sestavni del medsebojnih odnosov je komunikacija, vsebina 

komunikacije določa kakovost medsebojnih odnosov. »Medsebojna komunikacija je proces, v 

katerem udeleženci pošiljajo, sprejemajo in interpretirajo znake, simbole oziroma sporočila, ki 

so lahko besedna ali nebesedna.« (Lamovec, 1991, str. 33, v Žibret, 2005, str. 157). Poleg 

besedne komunikacije je vedno prisotna tudi (pogosto nezavedna) nebesedna komunikacija, ki 

se kaže v barvi glasu, drži telesa, obrazni mimiki in vsem, s čimer izražamo svoja čustva, 

stališča ter ostale vidike medosebnih odnosov (Žibret, 2005). 
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Kurikulum za vrtce (2011) prav tako poudarja »dvig kakovosti medsebojnih interakcij med 

otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu« (str. 10). Pomemben pomen pripisuje razvoju 

jezikovnih zmožnosti, zmožnosti tvorjenja in razumevanja besedil v različnih situacijah, kajti 

tako se otroci učijo vljudne in spoštljive komunikacije, napredujejo v svojem čustvenem, 

socialnem in spoznavnem razvoju. 

 

Sodobni koncepti predšolske vzgoje, v katerih vzgojitelj nima direktivne vloge, spodbujajo 

medsebojno sodelovanje in interakcije med otroki. Otroci imajo možnost do kritičnega 

mišljenja, spoštovanja razlik med posamezniki in pravico do izražanja svojih stališč v odnosu 

do drugih (Batistič Zorec, 2004b). Kot je omenila že V. Žibret (2005), si otroci preko odnosov 

oblikujejo svojo samopodobo. Tako doživljajo zaupanje, empatijo, avtonomnost, 

samozaupanje, iniciativnost in si pridobivajo pozitivna socialna okolja. Svoje socialne 

sposobnosti otroci razvijajo z uresničevanjem lastnih ciljev, z ohranjanjem prijateljskih 

odnosov ter z reševanjem ob prijateljskih nesoglasjih. Prijateljske vezi sklepajo po skupnih 

interesih, s katerimi lahko poiščejo stopnjo enakosti in s katerimi lahko delijo srečo, žalost ter 

vsa druga občutja, ki jih doživljajo ob vsakodnevnih izkušnjah. S tem ko narašča njihova 

socialna kompetentnost, se veča njihova sposobnost zavedanja o potrebah drugih, bolje 

razločujejo med pozitivnimi in negativnimi interakcijami (Hohmann in Weikart, 2005). V 

odnosih, ki jih otroci oblikujejo s svojimi vrstniki, dobijo čustveno oporo, ta pa je zelo 

pomembna v novem, njim neznanem okolju. Dajejo jim možnost za igro, nove zamisli, 

izražajo svoje predloge, jih preizkušajo, uresničujejo, se pogajajo in sklepajo kompromise 

(prav tam). 

 

Poleg medosebnih odnosov in komunikacije vzgojitelja in otrok predstavlja pomemben vidik 

kakovosti tudi sodelovalni odnos s starši. Vzgojitelj mora spoštovati osebnost staršev, jih 

poslušati, upoštevati njihovo različnost in z njimi uspešno komunicirati, kajti starši so tisti, ki 

otroke najbolje poznajo. Za uspešno sodelovanje je potrebna obojestranska pripravljenost k 

temu. S strani vzgojitelja je pomembno, kakšen prvi vtis naredi na starše, ker je od tega 

odvisna vsa nadaljnja interakcija. Njihova opažanja, stališča in pričakovanja naj bodo vedno 

usmerjena na dejanja, kajti starši so pogosto nekritični zaradi svoje ljubezni do otrok. S 

povratnimi informacijami staršev vzgojitelj izve, kakšne posledice pusti njihovo vedenje na 

drugih, mnogokrat pa lahko odkrijejo kakšne vidike, ki jih je vzgojitelj spregledal (Žibret, 

2005). J. Lepičnik Vodopivec (1996, str. 51, v Žibret, 2005) je z rezultati raziskave ugotovila, 

da se pričakovanja staršev do vzgojiteljev glede medosebnih odnosov v vrtcu nanašajo 
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predvsem na to, da si vzgojitelji vzamejo čas zanje in jih poslušajo, da upoštevajo njihove 

želje v zvezi z otroki, da se za težave otrok ne krivi njih, da so odobravani kot dobri starši in 

da bi bili njihovi otroci lepo sprejeti. 

 

Starši imajo pravico sodelovati in načrtovati delo v vrtcu in skupini. S predhodnim 

dogovorom z vzgojiteljem in ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca se lahko aktivno 

vključijo v katere od dejavnosti. Staršem se morajo nuditi različne storitve, ki ne posegajo v 

njihovo zasebnost. »Tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, 

vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje 

svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.« (Kurikulum za vrtce, 

2011, str. 24). Vse omenjeno je opredeljeno tudi v načelu sodelovanja s starši, ki ga 

predpisuje Kurikulum za vrtce (2011), poleg tega pa morajo biti staršem dostopna javna 

obvestila o različnih ponudbah programov vrtca, biti morajo seznanjeni z njihovimi pravicami 

in odgovornostmi, pravico imajo do postopnega uvajanja v program, sprotnega obveščanja in 

pogovora o otroku z vzgojiteljem, pomočnikom in svetovalno službo (prav tam). 

 

4.4 Organiziranje dnevne razporeditve dejavnosti in prostora 

 

4.4.1 Dnevna rutina 

 

Prikriti kurikulum se najbolj kaže v dnevni rutini, oba pa sta v največji meri odvisna od 

osebnostne strukture posameznika, družbe, pravil ter kulturnih vzorcev, ki veljajo v 

posamezni družbi (Žlof Jadek, 2014). Dnevna rutina zajema načrtovanje in izvajanje 

vsakdanjega življenja v vrtcu, razporeditev dnevnih dejavnosti, način komunikacije, prikrita 

pričakovanja vzgojitelja, medvrstniške odnose, čustven stik med vzgojiteljem in otroki ter 

disciplinska pravila (Kroflič, 2001, v Žlof Jadek, 2014). »Elementi dnevne rutine so: prihodi 

in odhodi v vrtec, igra in dejavnosti, bivanje na prostem, prehrana, počitek, nega in skrb zase, 

urejanje in pospravljanje igrač, prostora ter prehajanje med dejavnostmi.« (Žlof Jadek, 2014, 

str. 32).  

 

Dnevna rutina nudi otrokom dosledno razporeditev dogodkov, na katero se zanašajo, ponuja 

jim čas za uresničevanje in izražanje njihovih ciljev, obenem pa podpira tudi njihovo 

iniciativnost. Odraslim omogoča, da otroke podpirajo pri samostojnem uresničevanju ciljev, 
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jih spodbujajo in jim tudi prepustijo vodenje določenih dogodkov. Pri tem je pomembna tako 

vsebina kot sam proces, na to pa vpliva vzgojiteljevo vodenje, vodenje, ki si ga deli skupaj z 

otroki, ter njegovo pojmovanje o aktivnem učenju in znanju otrok. Oblikujejo se spodbudne 

skupnosti, v katerih potekajo različne socialne interakcije in s katerimi dnevna rutina 

vzpostavlja socialni okvir. Pri otrocih razvija občutek varnosti in reda ter jim olajša prehod od 

doma v vrtec, še posebej pri tistih otrocih, ki so se jim preoblikovale družine in jim skupna 

dnevna rutina v vrtcu nudi čustveno podporo. Dnevna rutina v vrtcu omogoča prilagodljivo 

strukturo, dopušča možnosti izbire, da se prisluhne otrokom, da se upošteva njihovo osebnost 

in uresničuje kurikularne vrednote (Hohmann in Weikart, 2005). Dnevna rutina se ne 

organizira sama po sebi, o njej je potrebno razmišljati in jo načrtovati. Vzgojitelj mora 

posameznikom omogočiti izbiro dejavnosti, pri kateri ima vsak možnost tudi kaj prispevati 

(John Dewey, 1963/1938, str. 56, v Hohmann in Weikart, 2005). Za organiziranje in 

ohranjanje dobre dnevne rutine je treba primerno urediti fizično okolje za vsak del dnevne 

rutine, poleg tega pa je zelo pomembno tudi čustveno ozračje. Vzgojitelj otrokom nudi 

podporo, jih posluša in spodbuja k pridobivanju novih izkušenj, hkrati pa z njimi deli vodenje, 

kar omogoča otrokom prevzemanje kontrole nad sabo. Dnevna rutina mora biti uravnotežena, 

da lahko otroci pridobivajo različne izkušnje, potekati mora gladko, brez nepotrebnega 

čakanja in naglice (Hohmann in Weikart, 2005).  

 

Vzgojitelj se mora zavedati pomena dejavnikov dnevne rutine in jih ne sme prepuščati 

spontanosti. Pomembno je, da o njih razmišlja in načrtuje njihovo organizacijo. Odločiti se 

mora, kako bo oblikoval bivanjski prostor, katere materiale bo ponudil otrokom med prosto 

igro, kako se bo vključeval v spontane dejavnosti otrok, kako bo razporedil čas za posamezne 

elemente dnevne rutine, predvsem pa, kako bo elemente dnevne rutine povezal z usmerjenimi 

dejavnostmi in tako uresničeval cilje ter načela Kurikuluma (2011) (Kroflič, 2005). Dnevna 

rutina je torej v precejšnji meri odvisna od vzgojiteljevega poznavanja zakonitosti otrokovega 

razvoja in učenja ter njegovih prepričanj o »dobrem otroku«, zato je za njeno spreminjanje 

potrebna refleksija lastnih vednosti (Hohmann, Weikart, 2005; Kroflič, 2005). 

 

4.4.2 Počitek in spanje 

 

Počitek in spanje sta za otroke pomembna zaradi njihovega intenzivnega telesnega in 

psihofizičnega razvoja (Šepec, 2005). Potrebe posameznika se med seboj zelo razlikujejo, 

nekateri imajo večjo potrebo po spanju, drugi manjšo. Spanje pomembno vpliva na zdravje 
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otrok. »Med spanjem si možgani in mišične celice odpočijejo, si opomorejo od aktivnosti, se 

poživijo in obnovijo. /…/ V mirnem spanju se v kri izloča eden od pomembnih hormonov, ki 

je pomemben za zdravje – rastni hormon.« (Trontelj, 2005, str. 56).  

 

V Kurikulumu za vrtce (2011) sta počitek in spanje opredeljena kot neobvezna in tudi 

časovno ne preveč strogo določena. S prehodom iz dejavnosti k počitku se naj ne hiti, ampak 

naj poteka postopno. Pri tem je potrebno upoštevati potrebe posameznika, ki se med seboj 

razlikujejo, pomembno pa je tudi, da se otroci počutijo varno in da zaupajo osebam, ki so z 

njimi (Zalokar Divjak, 1998, v Žlof Jadek, 2014; Kurikulum za vrtce, 2011). Možnost izbire 

pri počitku je ena izmed zahtevnejših kurikularnih prenovitev, s katero se v vrtcu še vedno 

srečujemo. S to problematiko se pojavljajo največje razlike med prikritim in napisanim 

kurikulumom; vzgojitelji se popolnoma zavedajo nalog v napisanem kurikulumu ter pravic, ki 

jih imajo otroci in njihovi starši, vendar pri izvedbi tega še vseeno ne realizirajo. V praksi je 

še vedno prisotno mišljenje »za vse enako«, kar je pogosto najpreprostejši odziv na različne 

želje in število otrok v oddelku, ustaljen ritem vrtca ter delovni čas zaposlenih. Počitek ni 

nujno vezan na ležalnike in ležanje, kar pa od vzgojitelja zahteva večje zavzemanje in 

načrtovanje dejavnosti, ki so vezane na dnevno rutino. Pri otrocih, ki niso bili od samega 

začetka navajeni na možnost izbire, je verjetno, da ne bodo znali uravnavati med njihovo željo 

in potrebo po počitku. Razlog so lahko predhodne negativne izkušnje, vezane na spanje ali pa 

strah, da bi zamudili kaj zanimivega. Sčasoma in preko pogovorov se lahko ta razlika odpravi, 

v kolikor je vsem ponujena možnost izbire počitka. Pogosto nastopijo tudi starši s svojimi 

zahtevami po spanju, vendar vzgojitelj kljub temu otroka v to ne sme prisiliti, saj lahko s tem 

povzroči, da bo otrok z odporom prihajal v vrtec (Rakovič, 2004). 

 

Vsakodnevni dogodki, ki spremljajo otroka in nanj čustveno vplivajo, imajo pomembno vlogo 

tudi pri počitku. Vzgojitelj naj na primeren način motivira otroke za počitek, jim nudi 

čustveno oporo, varnost, se z njimi pogovarja in išče skupno rešitev. S tem si otroci 

pridobivajo pozitivne izkušnje v povezavi s počitkom, v odnosu z odraslimi in do dnevne 

rutine, kar je tudi namen vrtcev: odprte vrednote in medsebojni odnosi (Šepec, 2005).  
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4.4.3 Hranjenje 

 

Pri ohranjanju zdravja, dobrega počutja otrok in omogočanju njihovega optimalnega razvoja 

predstavlja prehrana pomembno vlogo. V vrtcu predstavlja področje, kjer je potrebno 

upoštevati različne vidike; ti zajemajo obravnavanje z vzgojnega vidika, zagotavljanje 

otrokovih fizioloških potreb, varnosti, spoštovanje in oblikovanje prehranjevalnih navad otrok 

ter njihovih družin (Bajt Smrekar, 2005). Pozitivni vedenjski vzorci prehranjevanja ustvarjajo 

temelje pri ozaveščanju o zdravi prehrani, zdravem življenjskem slogu in spremljajo otroke v 

nadaljnjih življenjskih obdobjih. Preko njih se otroci navajajo na samostojno postrežbo in 

prehranjevanje, razvijajo družabnost, prijetno razpoloženje ob obrokih, ti pa ne potekajo s 

hitenjem, ampak umirjeno ter sproščeno (Forjanič, 2005). Podobno navaja tudi Kurikulum za 

vrtce (2011), kjer je dodano še izogibanje čakanju, nepotrebnemu pripravljanju, tekmovanju, 

primerjanju med otroki. Opozarja nas na upoštevanje ter spoštovanje posebnih navad in 

običajev družin, ki so si med seboj prav tako različni (npr. vegetarijanske družine, dietne 

prehrane, družine različnih ver in kultur). 

 

Vzgojitelj skupaj z otroki skrbi za pripravo prostora, njegovo higieno in higieno otrok, otroke 

spodbuja k medsebojnemu spoštovanju, k uživanju raznolike hrane in jim nudi pomoč, kadar 

jo potrebujejo (Smerdelj Šubelj, 2005). S tem si pridobivajo delovne in socialne navade, 

spodbujajo kulturo prehranjevanja ter gradijo svojo samostojnost (Vrščaj Jerič, 2005). 

 

4.4.4 Pomen prostora 

 

K bogatitvi programa in možnosti izbire spadajo tudi prostor in materiali, ki so otrokom na 

voljo. Na razvoj otrok pomembno vplivajo vsa sredstva ter pripomočki, s katerimi lahko 

razpolagajo oz. so jim dostopni. So ključni dejavnik pri igri, aktivnem učenju, raziskovanju, 

pridobivanju novih izkušenj in izbiranju zanimivih vsebin v prostoru. Jenšterle (2005) pravi: 

»Prostor je »življenje« povezanih živih in neživih elementov« (str. 118).  

 

Prostor, v katerem se otroci igrajo, je raznolik, v njem se nahajajo različni kotički, ki ustrezajo 

individualnim potrebam otrok ter njihovim trenutnim interesom (prav tam). Predstavljajo 

pomembno vlogo, ker omogočajo igralne dejavnosti, spodbujajo komunikacijo med otroki in 

njihovo aktivnosti v manjših skupinah, preko njih pa lahko otroci uresničujejo tudi njihovo 

pravico do izbire ter drugačnosti. Na izbor in število kotičkov vpliva tako velikost igralnice 
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kot tudi njena opremljenost. V njej so organizirani stalni, občasni in priložnostni kotički 

(Vrbovšek, 1997, v Kuzman, 2005). Organiziranje prostora sledi načelom zagotavljanja 

zasebnosti, intimnosti in prilagodljivosti prostora, ki se spreminja glede na starost otrok ter 

dejavnosti, ki potekajo v skupini. Pri organizaciji zunanjega in notranjega prostora je treba 

poskrbeti za zdravo, varno in prijetno okolje, kar soustvarja kakovostno življenje otrok v 

vrtcu. V organiziranje so vključeni tudi otroci, ki s svojimi željami in predlogi pomagajo 

vzgojiteljem pri načrtovanju ter oblikovanju prostora (Kurikulum za vrtce, 2011). S svojo 

razporeditvijo in organiziranostjo prostor pomaga otrokom pri vzpostavitvi njihovega 

»notranjega reda«, pri njih oblikuje čut za skladnost in estetiko, jih spodbuja k raziskovanju 

novih stvari, k individualni igri, umiku od skupine in k medsebojnemu sodelovanju z vrstniki, 

vzgojitelji, pomočniki ter ostalimi strokovnimi delavci. Z urejanjem prostora po njihovih 

idejah razvijajo kompetentnost lastnih socialnih spretnosti (Antič, Garvas in Kolar, 2005). 

Prostor je za vzgojitelja kot didaktično sredstvo, preko katerega lahko razvija vsebino, 

dopolnjuje svoje zamisli, aktivno dela z otroki in jih seznanja z novimi informacijami, 

določen del prostora lahko nameni posebnim dejavnostim in v njem otroci medsebojno 

sodelujejo. Vloga vzgojitelja je, da zagotovi otrokom varne pogoje za njihov razvoj in aktivno 

učenje, da poskrbi za prijetno vzdušje v prostoru, da zagotavlja zasebnost ter intimnost otrok 

in da jim dopušča urejanje prostora z njihovimi idejami. V praksi se pomisleki in vprašanja 

strokovnih delavcev nanašajo predvsem na možne izboljšave pri organiziranju prostora, kako 

uskladiti različne interese vseh otrok hkrati, kako organizirati prostor, da bo ustrezal vsakemu 

posamezniku v skupini, ter kako poskrbeti za varnost in pregled nad vsemi kotički (Jenšterle, 

2005).  

 

Prostor, v katerem se gibljejo vzgojitelji in otroci, ter tisti znotraj njih samih, vpliva na 

kakovost medsebojnega delovanja. Etično organiziran prostor omogoča vzgojiteljem in 

otrokom kakovostno okolje za igro in delo, ohranjanje kvalitetnih medsebojnih odnosov, 

umik od skupinskega dogajanja k individualnemu, omogoča pa jim tudi možnost, da ohranjajo 

in krepijo svojo samostojnost, iznajdljivost ter samopodobo. S tem se zmanjšuje možnost, da 

postane vzgojitelj nemočen oz. preobremenjen, obenem pa se tudi zmanjšuje nevarnost 

nezavednega vplivanja prikritega kurikuluma. Tej nevarnosti se je mogoče izogniti tudi tako, 

da se med seboj pogovarjajo, kako na njih vpliva prostor in kako oni sovplivajo nanj; s tem 

prepoznavajo bistvo prikritega kurikuluma, kar pomeni, da so samostojni v svojem znanju in 

neodvisni pri ravnanju (Antič, Garvas in Kolar, 2005). 
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4.4.5 Čas 

 

Čas je eden izmed elementov kurikuluma, ki vpliva na dnevno rutino, igro ter igralno 

dejavnost. Enakovreden je ostalim elementom, prisoten pa je v zapisanem in tudi v prikritem 

kurikulumu vrtca. Pri elementih dnevne rutine je čas namenjen posebej za prihod in odhod 

otrok, za zajtrk, igro in usmerjene dejavnosti, za malico, kosilo, počitek ter bivanje na 

prostem. S kurikularno prenovo sta tako časovni okvir kot zaporedje dogodkov postala bolj 

prilagodljiva oz. fleksibilna. Problematika časa od strokovnih delavcev zahteva njihovo 

razumevanje pomena vsakega danega trenutka v vrtcu, pripravljenost na prilagodljivo 

organizacijo delovnega časa ter njihovo samokontrolo, da ozavestijo uporabljanje časa (Ribič, 

2005). Eden od ciljev Kurikuluma za vrtce (2011) je tudi rekonceptualizacija in reorganizacija 

časa v vrtcu. Ni namenjen samo izvajanju dejavnosti, ampak se nanaša na celotno delovno 

obveznost strokovnih delavcev vrtca. Prilagodljiva organizacija delovnega časa zagotavlja 

večjo časovno prilagodljivost pri izvajanju programov, otrokom pa nudi možnost izbire 

različnih dejavnosti tekom celotnega dneva (Zore, 2007, v Plavčak, 2014).  

 

Drugačno razumevanje časa se nahaja tudi med načeli uresničevanja ciljev Kurikuluma za 

vrtce (2011). Načelo demokratičnosti in pluralizma zajema fleksibilnost v prostorski in 

časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu, kar pomeni, da je treba prilagoditi poslovalni čas 

glede na prihod in odhod otrok ter prilagoditi delovni čas vzgojitelja in pomočnika v oddelku. 

Prilagoditi je treba tudi potek dnevne rutine, časovno opredeliti tematske sklope, zagotoviti 

sočasno izvajanje usmerjenih dejavnosti in igre, ki naj potekajo brez nepotrebnega čakanja, 

hitenja, ostrih prehodov itn. Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki 

zahteva upoštevanje značilnosti starostnega obdobja, da se otrokom prilagodi čas, namenjen 

dnevni rutini, ter upoštevanje skupinskih kot tudi individualnih razlik v razvoju in učenju. 

Načelo omogočanja izbire in drugačnosti opredeljuje element časa kot možnost izbiranja med 

različnimi dejavnostmi in vsebinami, glede na želje otrok, temu pa je podobno tudi načelo 

spoštovanja zasebnosti in intimnosti, kjer časovna organizacija omogoča otrokom umik od 

skupine, ne glede na to, katera dejavnost takrat poteka. Načelo vertikalne povezanosti oz. 

kontinuitete vsebuje časovno prilagoditev med vrtcem in družino, kjer je potrebno upoštevati 

potrebe staršev. Za uresničevanje vsega omenjenega pa je treba upoštevati načelo timskega 

načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje, kjer je bistvenega pomena časovna usklajenost 

delovanja vseh strokovnih delavcev vrtca (Ribič, 2005; Kurikulum za vrtce, 2011).  
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Kvalitetna organizacija prostora in časa je odvisna od vzgojitelja in pomočnika oz. od njunih 

pričakovanj, kar zopet zadeva prikriti kurikulum. Kvalitetna organizacija omogoča otrokom 

sproščeno medsebojno komunikacijo, izbiro med dejavnostmi, kjer lahko uresničujejo lastne 

interese in zadovoljujejo svoje potrebe, hkrati pa jim je dopuščeno soodločanje pri 

organizaciji časa. Tako se posledično zmanjšuje čas čakanja, hitenja in ostrih prehodov, s tem 

pa tudi število konfliktnih situacij (Bojinovič, 2005).  

 

4.5 Uveljavljanje pravil 

 

4.5.1 Zakaj so potrebne omejitve? 

 

Za uspešno delovanje in vzgajanje vsi ljudje potrebujemo meje, ravno tako otroci v vrtcu. 

Omejitve so smiselne, otrokom nudijo varnost ter zaščito, postavljajo pa se s pravili. Z njimi 

se ne izvaja nadzora nad otroki, ampak jim pomagajo, da prevzemajo odgovornost za svoje 

odločitve. Povedo jim, kaj se od njih pričakuje in kako morajo ravnati v določenih situacijah. 

Torej so za njih jasna, konkretna, sprejemljiva, kar pomeni, da ustrezajo njihovi starosti in 

njihovim sposobnostim. Pravila pri otrocih razvijajo občutek odgovornosti, hkrati pa 

opredeljujejo njihove pravice in dolžnosti, ki jim pripadajo (Starič Žikič, 2005). Znotraj 

postavljenih meja se lahko otroci svobodno odločajo, kar poudarja tudi Kurikulum za vrtce 

(2011), vendar pri tej izbiri ne gre za odločanje med aktivnostjo ter med neaktivnostjo, 

temveč za izbiranje znotraj želenega. Takšen pristop prinaša zadovoljstvo tako vzgojiteljem 

kot otrokom, ker lahko vsi dosežejo željeno (Bluestein, 1997, v Primc, 2005).  

 

Oblikovanje kritične in ustvarjalne osebnosti, ki je sposobna sodelovati, je pogojeno s 

svobodo, ki jo omejujejo pravice in odgovornost. Vzgojno-izobraževalni proces izhaja iz 

pedagoških konceptov, ki temeljijo na demokratičnih vrednotah, človeških pravicah in pravni 

državi. Demokratične spremembe so povzročile tudi drugačno razmišljanje na področju 

otrokovih pravic, kjer niso vključene samo pravice otrok, ampak tudi njihove omejitve, 

discipliniranje in nenasilno kaznovanje (Radovanovič, 2005). Konvencija o otrokovih 

pravicah je osnovni pravni dokument, v katerem so določena merila v dobro otrok, pred 

njihovim zanemarjanjem in zlorabljanjem. Po njej ima otrok »pravico do izobraževanja, 

počitka in igre, pravico do zaščite pred zlonamernim ravnanjem in pravico, da sodeluje pri 

odločitvah, ki se tičejo njegovega življenja (svoboda govora, pravica do lastnega mnenja, 
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kulture, veroizpovedi in jezika)« (Kranjec, 2005, str. 37). Pravice otrok v vrtcu so določene v 

Kurikulumu za vrtce (2011), natančneje v njegovih načelih, ki upoštevajo njihove pravice in 

razvojne potrebe. Prav tam so določene tudi pravice staršev, ki se nanašajo na pravice do 

izbire programov, sprotnega informiranja, sodelovanja in vključevanja v življenje ter delo 

vrtca, njihovega varovanja osebnih podatkov, spoštovanja zasebnosti in intimnosti, njihove 

kulture, jezika, svetovnega nazora itn. (Kranjec, 2005). Največ kršitev otrokovih pravic se 

pojavlja pri skupinski rutini; pri prihajanju in odhajanju otrok iz vrtca, pri prehranjevanju, 

osebni negi, prehodih med dejavnostmi in pri počitku. Ti elementi dnevne rutine oz. kurikula 

so najmanj načrtovani. Vzgojitelji jim namenjajo premalo pozornosti, o njih ne razmišljajo 

dovolj in jih ne dojemajo kot učne situacije. Pogosto je pri izvajanju teh dejavnosti prisotno 

hitenje, premalo spodbujanja pozitivne komunikacije ter neupoštevanje ritma posameznega 

otroka. Za kakovostno vzgojno delo pa je potrebno ozaveščanje in načrtovanje vzgojiteljev 

tudi teh elementov, ki vplivajo na življenje in organiziranje vrtca (prav tam). 

 

4.5.2 Sprejemanje pravil in omejitev 

 

Discipliniranje v vrtcu poteka na različnih ravneh; na ravni vsebin, za katere vzgojitelj meni, 

da so primerne, na ravni medosebnih odnosov med vzgojiteljem in otroki ter na ravni pomoči 

pri skrbi otrok za njihovo telo. O teh ravneh lahko vzgojitelj razmišlja ločeno, v vsakodnevni 

praksi pa so med seboj zelo povezane. Vzgojitelj oz. vsaka odrasla oseba v odnosu z otroki 

izgublja, če jih skušajo nadzirati s hrano, če jih skušajo podkupovati, če jih sramotijo pred 

ostalimi in jih spravljajo v neprijeten položaj, jim grozijo in če se z njimi prerekajo, na njih 

vpijejo/kričijo ali, še slabše, da jih telesno kaznujejo (Cotič, 2004). Uveljavljanje pravil in 

omejitev mora potekati v skupini skupaj z otroki, ob skupnem pogovoru, kjer vzgojitelj 

skupaj z njimi povzame njihovo razmišljanje in tako postavijo pravila. S tem omogoči, da jih 

vsi otroci zares dojamejo, da se jim zdijo smiselna, ker jim omogočajo varnost, intimnost ter 

da so si v skupini vsi enaki. Pravila morajo biti jasna, ne smemo jih postavljati zato, da so oz. 

ker je tako že od nekdaj, veljajo za vse, tako za otroke kot tudi za vzgojitelja v skupini. Lahko 

se tudi spreminjajo in dopolnjujejo, kar storimo preko pogovora ter utemeljevanja. Pri 

oblikovanju pravil se je treba vedno vprašati, kakšne posledice prinaša to tistim okrog nas. 

Vzgojitelj naj torej otroke spodbudi k temu, da se pri uveljavljanju pravil postavijo v vlogo 

drugih otrok. V kolikor vzgojitelj sprejema pravila sam, brez vključevanja otrok, se ta 

spremenijo v zahteve, ki jih je pretežno mogoče uresničevati zgolj z odkrito prisilo. Po 

sprejetju pravil je treba zagotoviti njihovo uresničevanje, pri čemer mora biti vzgojitelj 
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dosleden, zavedati pa se mora, da se jih otroci šele učijo, najbolj od njih samih (Rakovič, 

2004).  

 

4.5.3 Kazen in pohvala 

 

Poleg pravil in omejitev je treba sprejeti ukrepe v primeru kršenja dogovorjenih pravil. Tako 

so otroci že vnaprej seznanjeni, kakšne »naravne posledice« sledijo ob neupoštevanju 

predhodno dogovorjenih pravil, vzgojitelj pa se izogne konfliktnim situacijam, ki jih povzroča 

kaznovanje. V primeru kaznovanja se medsebojni odnosi med vzgojiteljem in otroki 

razdvojijo, otroci postanejo maščevalni, svojega dejanja pa ne obžalujejo. Iz teh razlogov se 

skuša vzgojitelj kaznovanju izogniti. Otrokom pokažejo, kako lahko pomagajo in popravijo 

svojo napako, mu povejo, kaj od njega pričakujejo, svoje nezadovoljstvo izrazijo brez žaljivih 

besed, mu ponudijo možnost izbire, ob upoštevanju njihove varnosti pa dopustijo, da se 

soočijo s posledicami njihovih dejanj. Posebno pozornost in razmišljanje pa mora vzgojitelj 

nameniti tudi deljenju pohval, ki otroke spodbujajo in jim dajejo občutek cenjenosti. Vsaka 

pohvala ni primerna. Pri otrocih lahko pokvari dejavnost, povzroči zanikanje, jih sili k 

zavedanju njihovih slabosti ter ustvarja strahove, ker ne vedo, če bodo lahko to vedno 

dosegali. Ustrezna pohvala izraža občutja in videnja/opažanja, na podlagi katerih so se otroci 

sposobni pohvaliti sami, se ceniti in zavedati svojih sposobnosti (Starič Žikič, 2005). Pri 

postavljanju mej ima pomembno vzgojno vlogo vzgojiteljeva subjektivna teorija, ki vključuje 

njegove osebnostne lastnosti, stališča, strokovno znanje in izkušnje iz otroštva. Vse to se 

skriva v področju nezavednega, prikritega kurikuluma, kar pa lahko preseže z razvijanjem 

samorefleksije, kritičnim razmišljanjem in načrtovanjem nadaljnjega delovanja (Radovanovič, 

2005). Primeri vprašanj, s katerimi si lahko vzgojitelj pomaga pri samorefleksiji, so: 

 Ali z lastno avtoriteto uničujemo otrokovo osebnost? 

 Ali vemo, do katere meje lahko stopnjujemo svojo avtoriteto v konfliktu, da s tem ne 

bi zatrli otroka? 

 Ali naj otroka namesto kaznovanja raje preusmerimo? 

 Kaj je potrebno, da na otroka vplivamo pozitivno? 

 Kaj otrok sporoča nam in kaj ostalim otrokom? 

 Zakaj povzročajo konfliktne situacije vedno eni in isti otroci? 

 Ali obžalujemo svoja dejanja? 
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 Ali smo se zaradi nepravilnega odzivanja, storjene krivice otroku opravičili? (prav 

tam, str. 44).  

 

Otroci sami iščejo pravila, ki jim omogočajo boljše razumevanje sveta in prilagajanje v njem. 

Pri tem morajo ustvarjati nered, si pridobiti lastne izkušnje in preizkušati meje. Tako kažejo 

svojo željo po odločnosti, spoznavajo meje svojih trenutnih zmožnosti, odraščajo in se učijo. 

Pomembno je ohranjanje vzgojiteljeve strpnosti in razumevanja do otrok, prav tako pa tudi 

njegove pripravljenosti, da jim prisluhnejo. Otroke vzgaja z vzorom, razumom in s srcem 

(Brusnjak, 2005). 

 

4.6 Splošna klima in kultura vrtca 

 

Kakovostno vzgojno prakso v vrtcu uresničujejo vsi zaposleni, vsak posameznik pa pri tem 

predstavlja pomemben člen. V kolektivu lahko ljudje postanejo »središče idej«, če je prisotna 

pozitivna klima, dobra organizacijska kultura in kjer so ljudje cenjeni kot posamezniki in kot 

člani tima. To jih med seboj povezuje, oblikujejo skupinsko pripadnost, odgovornost in 

medsebojno odvisnost, kar pripomore h kakovostnejšemu vrtcu in vzgoji otrok. Otrokom ter 

njihovim staršem mora vrtec ponujati kakovostne programe in vzgojo, ki spoštuje otrokove 

pravice ter si prizadeva k vzgoji za kulturne vrednote. Ob tem na izvedbeni ravni upoštevajo 

cilje in načela Kurikuluma za vrtce (2011), sledijo modelu učno-ciljnega ter procesno-

razvojnega načina načrtovanja (Grešak, 2005). Vrtec ima strokovno zasnovan vzgojni proces, 

pozitivno naravnan odnos do otrok in jih aktivno vključuje v sam proces vzgajanja. Temeljne 

vrednote vrtca temeljijo na vrednotah Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu (1996). »Te vrednote 

so: 

 pojmovanje otroštva kot enkratnega, posebnega in bistveno pomembnega obdobja v 

človekovem življenju; 

 osnova za delo s predšolskimi otroki so spoznanja družboslovnih, humanističnih in 

naravoslovnih ved o otrokovem razvoju in učenju; 

 vrednotenje in negovanje tesnih vezi med otrokom in družbo; 

 spoštovanje individualnih posebnosti in razvojnih značilnosti otroka ter ustvarjanje 

pogojev za upoštevanje le-teh; 

 uveljavljanje otrokove enakopravnosti ne glede na njegovo družino, kulturo in širšo 

družbeno skupnost, ki ji pripada; 
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 spoštovanje dostojanstva, vrednosti in enkratnosti vsakega posameznika oz. 

posameznice; 

 pomoč otrokom in odraslim pri razvoju njihovih potencialov, ki temeljijo na zaupanju, 

spoštovanju in pozitivnem pristopu.« (prav tam, str. 198, 199).  

Za kakovostno izvajanje kurikula so odgovorni pedagoški in ostali javni delavci kolektiva. 

Vsi skupaj ustvarjajo socialno in kulturno okolje vrtca oz. njegovo klimo, ki deluje na otroke 

kot prikriti vzgojni dejavnik (prikriti kurikulum vrtca). Vsak si mora prizadevati za 

kakovostno opravljanje dela na svojem področju, sprejeti lastno odgovornost v sistemu vrtca, 

zanj in za kakovost vrtca pa mora v celoti poskrbeti vodstvo (ravnatelj) (Vrbovšek, 2014).  

 

Spodbudna klima ima veliko koristnih učinkov za aktivno učenje otrok in ohranjanje 

partnerskega odnosa z njimi. Takšno okolje omogoča otrokom, da uresničujejo svoje cilje, 

ohranjajo motivacijo, razvijajo svojo avtonomnost in sposobnost zaupanja, prevzemajo 

pobude ter razvijajo empatijo. Odrasli pri tem aktivno sodelujejo, otroke spodbujajo k 

pridobivanju novih izkušenj, zraven pa se tudi sami učijo. Spoznavajo posebnosti posameznih 

otrok, svoje potenciale in načine, kako ustrezno spodbujati otroke k napredovanju njihovega 

razvoja (Hohmann in Weikart, 2005). V takšni klimi odrasli ustvarjajo ravnovesje med 

svobodo in omejitvami; svoboda otrokom omogoča raziskovanje, omejitve pa so potrebne za 

zagotavljanje njihove varnosti v igralnici in vrtcu. Prav tako skrbijo za dnevno rutino in 

urejeno fizično okolje, ki spodbuja interese otrok (Hohmann in Weikart, 2002, v Batistič 

Zorec, 2004b). Otroci in vzgojitelji si delijo vodenje, med seboj ohranjajo razumevajoč, 

vzajemen odnos, kar pripomore k pozitivnim interakcijam. Pri nastajanju socialnih konfliktov 

vzgojitelj razume vedenje otrok kot razvoj; konflikti nastajajo kot posledica osredotočanja 

otrok k njihovim ciljem. V dobro opremljenem in organiziranem vrtcu odrasli nudijo svojo 

podporo, pozornost, otrokom pa to omogoča motiviranje, uresničevanje njihovih idej ter 

aktivno učenje (Hohmann in Weikart, 2005).  
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5 VZGOJITELJ – POMEMBEN DEL PRIKRITEGA KURIKULUMA 

 

5.1 Osebnost vzgojitelja 

 

Kot že omenjeno, zajema prikriti kurikulum vse, kar je v vrtcu samo po sebi umevno in pri 

čemer otroci navadno nimajo možnosti izbire. Vključuje pa pomemben dejavnik – vzgojitelja 

oz. njegovo osebnost, ki zajema skupek vsakodnevnih navad. Te navade se med seboj zelo 

razlikujejo, lahko so koristne in uporabne, lahko pa presegajo meje dovoljenega in ovirajo 

uresničevanje pravic otrok. To privede do nezavednega, rutinskega ravnanja vzgojitelja, na 

katerega vpliva njegova osebnost (O’Hagan in Smith, 1993, v Hohnjec, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 1: Shema dejavnikov spreminjanja vzgojiteljeve osebnosti (Hohnjec, 2005, str. 192). 
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Vzgojiteljeva osebnost in s tem tudi prikriti kurikulum sta povezana z družbeno sestavo, 

razvijata se s pravili in kulturnimi vzorci, ki veljajo v posamezni družbi, okolju. Nanašata se 

na vzgojiteljeve predsodke in stališča, ki se nezavedno pojavljajo pri njegovem ravnanju, na 

to, kako vzgojitelj vidi sebe in otroke ter kakšna posredna sporočila daje otrokom. Podobno je 

ponazorjeno v zgornji shemi (Slika 1), ki prikazuje dejavnike, ki vplivajo na proces 

spreminjanja vzgojiteljeve osebnosti. K temu pripomorejo teoretična znanja, kurikulum ter 

akcijsko raziskovanje vzgojiteljeve lastne pedagoške prakse, iskanje možnih izboljšav in s 

tem spreminjanje obstoječega stanja. Na raziskovanje najbolj vplivata dva dejavnika – 

vzgojitelj in vrtec. Vrtec na vzgojitelja vpliva s svojo vizijo, letnim delovnim načrtom ter 

organizacijskimi in materialnimi pogoji, ki jih zagotavlja. Vzgojitelj tako oblikuje osebno 

vizijo, vizijo oddelka, načrtuje letni delovni načrt, delo v oddelku, ga sproti spremlja, 

dokumentira in analizira (Hohnjec, 2005).  

 

Prikriti kurikulum je posledica aktivnega sodelovanja strokovnih delavcev z otroki, med 

otroki samimi, simbolnimi okviri in zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na organiziranje življenja 

v vrtcu (Gerbner, 1974, v Hohnjec, 2005). Prikriti kurikulum vzgojitelju pripisuje pomembno 

vlogo pri njegovem sooblikovanju. Na njegovo kakovost lahko vzgojitelj vpliva s svojo 

osebno profesionalno rastjo – s spoznavanjem in zavedanjem svojega ravnanja, s 

samoevalvacijo, preučevanjem procesa učenja ter z nadaljnjim načrtovanjem vzgojnega dela 

(Hohnjec, 2005).  

 

5.2 Vzgojiteljeva avtonomija 

 

Vsebinska prenova v skladu z demokratizacijo šolskega sistema vsebuje zahtevo, ki je ena od 

pomembnejših novosti – zahtevo po večji avtonomnosti in strokovni odgovornosti. 

Avtonomija vzgojitelju »podeljuje« svobodo pri izvajanju dejavnosti, hkrati pa ga omejuje z 

zakoni in predpisi, ki jih določa država, z izobraževalnimi cilji in standardi, ki jih določa 

Kurikulum za vrtce (2011) ter z avtonomnostjo otrok in njihovih staršev (Milčinovič, 2014).  

 

Kakovostna predšolska vzgoja zahteva visoko izobražene vzgojitelje, ki so usposobljeni za 

načrtovanje profesionalnega dela in doseganja ciljev po predpisanem Kurikulumu (2011) ter 

so se pripravljeni strokovno izpopolnjevati (Marjanovič Umek, v Meke, 2014). Vprašanje 

avtonomije vrtca, družine in meje med njima je celovito vprašanje, ki se pojavlja v odnosih 
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med vzgojitelji, vzgojitelji in starši, ti pa zahtevajo strokovno ravnanje. V takšnih situacijah, 

ko se pojavi problem, je prav znanje tisto, ki pomaga vzgojitelju pri vključitvi v pogovor, 

utemeljevanju/argumentiranju in skupnem iskanju odgovorov na vprašanja. Tako starši kot 

tudi otroci imajo svoje potrebe, mnenja, želje in zahteve, avtonomija pa se zgodi v trenutku, 

ko se srečajo njihove osebne želje ter strokovni argumenti. Ob teh razpravah mora vzgojitelj 

zastopati pravice otroka, ostalih otrok, lastne pravice ter pravice vrtca in vzgojnega področja 

(Čačinovič Vogrinčič, 2004).  

 

Vzgojiteljeva avtonomija predstavlja odgovornost do njih samih, njihovega lastnega razvoja, 

odgovornost do otrok, njihovih staršev in do širšega družbenega okolja. Njegov osebni in 

profesionalni razvoj je notranji proces, pri katerem ozavesti svoje sposobnosti, kritično 

razmišlja, se sprašuje o lastnem ravnanju, sprejema učenje kot dolgotrajen življenjski proces, 

se uči od drugih in spodbuja sodelovanje med kolektivom (Grešak, 2005). Podobno navaja 

tudi Kroflič (2010, str. 23, v Milčinovič, 2014), kjer odgovornost vzgojitelja povezuje: 

 z upoštevanjem pravic otrok in njihovih staršev,  

 z njegovim razumevanjem kurikularnih načel, 

 s sposobnostjo načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela, kakovostno izbiro metod in 

vsebin ter njegovega kritičnega vrednotenja. 

 

Kritično mišljenje vzgojitelja predstavlja pomembno vlogo, ker je on otrokom pomembna 

oseba, ki jim nudi ljubeč odnos, vzor ter avtoriteto. Preko njega se učijo odločanja, vodenja, 

timskega sodelovanja in vzpostavljanja kvalitetnih medsebojnih odnosov. Odgovoren je za 

lastni profesionalni razvoj, ki zajema vsakodnevno učenje, napredovanje ter izpopolnjevanje. 

To ga postavlja v vlogo aktivnega, kritičnega misleca, ki je sposoben vrednotenja oz. 

evalviranja tako svojega kot tudi timskega dela. Ob tem deli svoje izkušnje, znanje, išče 

predloge in rešitve za izboljšanje lastnega in skupnega vzgojno-izobraževalnega dela. Pri delu 

upošteva potrebe in interese staršev, pripravljen je z njimi sodelovati ter vzpostaviti partnerski 

odnos, ki omogoča stik med družino in vrtcem (Milčinovič, 2014). Avtonomen vzgojitelj torej 

upošteva zasebnost ter pravice otrok in njihovih staršev, zagotavlja, da le-ti ne posegajo v 

njegovo avtonomijo ali pa v avtonomijo vrtca, da je neodvisen od avtoritete, je prepričan v 

svoje usposobljenost, pri svojem delu je ustvarjalen, sposoben timskega sodelovanja in gradi 

kakovostne medosebne odnose (Milčinovič, 2014; Miljak, 1996, v Meke, 2014).  
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5.3 Stališča in empatija vzgojitelja 

 

5.3.1 Sposobnost empatije 

 

Pomen prikritega kurikuluma, kot je v prejšnjih poglavjih že večkrat omenjeno, prihaja v 

ospredje v vsakodnevnih dejavnostih in medsebojnih odnosih, komunikaciji, interakciji med 

vzgojitelji, otroki, starši ter drugimi strokovnimi delavci. S svojimi vzgojnimi elementi, ki 

niso posebej opredeljeni, vpliva na otroke in prvotnost uradnega kurikuluma. Vrednote 

vzgojitelja, ki so povezane z otroki, sestavljajo njegovo implicitno pedagogiko (subjektivne 

teorije). Njegova prepričanja in stališča o dejavnikih razvoja otrok, vzgojnih ciljih, metodah 

ter razumevanje vzgoje, izobraževanja in otroštva, so prikriti elementi, na katerih temelji 

njegovo vsakodnevno ravnanje. Med temi elementi pa je pomembna tudi njihova empatija – 

sposobnost vživljanja v druge  (Lepičnik Vodopivec, 2005).  

 

Vzgoja se uresničuje v medsebojnih odnosih med udeleženci (med vzgojitelji in otroki), ki 

gradijo svoje znanje, sposobnosti in vrednote, jih preoblikujejo, s tem pa spreminjajo sebe ter 

svoje okolje. To omogoča uresničevati prikriti kurikulum, pri katerem ima pomembno vlogo 

vzgojitelj oz. njegova osebnost in sposobnosti (prav tam). Avtorji Ryan, Cooper (1988) in 

Nickel (1985) izpostavljajo pomembna področja vzgojiteljeve kompetentnosti, kamor 

uvrščajo stališča do učenja in medsebojnih odnosov, K. Reardon (1998) pa dodaja še 

komunikacijsko kompetenco, ki zajema sposobnost empatije. Empatijo označuje kot 

pomembno kognitivno veščino1, ki sporočevalcu omogoča, da si pridobi informacije o drugih, 

da razume njihovo notranje stanje, kar uporabi pri strategiji komuniciranja (Reardon, 1998; 

Raboteg-Šarić, 1995, v Lepičnik Vodopivec, 2005). Buda (1993, v Lepičnik Vodopivec, 

2005) navaja, da empatija vzgojitelju omogoča boljše poznavanje in razumevanje otrok, 

pomaga pa tudi pri njihovem sprejemanju v okolje.  

 

Empatičen vzgojitelj opazuje vedenje otrok, prepoznava občutke, ki jih doživljajo,  

motivacijske in emocionalne dejavnike, ki vplivajo na njihovo vedenje, sprejema otroke 

takšne, kot so, ter prilagaja vzgojna sredstva in komunikacijo vsakemu posamezniku. 

Empatija se pri vzgojitelju pojavlja na različnih nivojih. Nekonformizem omogoča vzgojitelju 

                                                 
1 Kognitivno imenujemo vse, kar je povezano z delovanjem naših možganov, z vsemi možganskimi procesi (tako 

zavednimi kot nezavednimi), ki se ukvarjajo z obdelovanjem, razumevanjem in posredovanjem informacij 

(elektronski vir, 2006, http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000449.html). 

http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000449.html
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njegovo strokovno usposobljenost in odgovorno ravnanje, ki je osnova strokovnega znanja ter 

argumentov. Pri nekonformnem ravnanju vzgojiteljevo vedenje ni odvisno od pritiskov, 

zahtev, norm, vplivov drugih oseb in skupin, kadar pa se podredi pritiskom drugih, pa 

njegovo ravnanje postane konformno. Pomemben nivo empatije je tudi občutljivost, za katero 

T. Lamovec (1988, v Lepičnik Vodopivec, 2005) trdi, da se odraža kot emocionalna 

odzivnost, hkrati pa tudi kot potreba po socialni sprejetosti. Tako spada občutljivost med 

pomembne vzgojiteljeve sposobnosti, da lahko presoja otroke na podlagi tistega, kar zazna v 

odnosu z njimi in s tem gradi na medsebojni uspešnosti. Nivo socialnega samozaupanja je 

tesno povezan s socialnim zaznavanjem sebe in drugih. Tukaj predstavljajo pomembno vlogo 

subjektivne/implicitne teorije, več o tem bo predstavljeno v naslednjem podpoglavju. To so 

osebni koncepti, teorije posameznika, ki jih razvijejo z namenom, da bi opravičili svoja 

dojemanja. Le če je vzgojitelj prepričan v svoje delo in če ima socialno samozaupanje, potem 

si bo lahko v odnosu z otroki in starši pridobil njihovo zaupanje. Nivo empatije pa zajema 

tudi umirjenost, pri kateri je vzgojitelj poleg reševanja osebnih težav sposoben reševati in 

sprejemati težave drugih, kar mu omogočajo njegovo znanje, odgovornost ter spoštovanje. V 

medsebojnih odnosih, ki jih vzgojitelj spodbuja, otroci postopoma razvijajo občutek 

pripadnosti, sprejemanja, spoštovanja, obenem pa tudi odgovornost do njih samih, do drugih 

ljudi in okolja, ki jih obdaja (Lepičnik Vodopivec, 2005).  

 

5.3.2 Vpliv vzgojiteljevih prepričanj – stališč 

 

Stališča ponazarjajo spremembe v okolju, usmerjajo naše vedenje, dejanja in aktivnost. 

Oblikujejo predstave o nas samih, o drugih ljudeh ter okolju, ki nas obdaja (Lepičnik 

Vodopivec, 2005). »Stališča lahko opredelimo kot relativno trajno dispozicijo do druge osebe 

ali pojava v življenju posameznika, v katerem se prepletajo različna prepričanja in čustva 

glede določene stvari.« (Hayes, Orell, 1998, v Lepičnik Vodopivec, 2005, str. 21). M. 

Nastran-Ule (2000, v Lepičnik Vodopivec, 2005) navaja, da lahko stališča razumemo kot 

kognitivno, emotivno in konativno komponento, ki se med seboj povezujejo. Razumevanje 

posameznih komponent nam je v pomoč pri pojasnjevanju vzgojiteljevega vedenja in 

njegovih stališč, čeprav te delujejo kot celota. Kognitivna komponenta stališč zajema znanja 

in informacije vzgojitelja, ki se nanašajo na otroke, starše ter dogodke, s katerimi oblikuje 

svoja stališča, kažejo pa se v njegovem verbalnem izražanju ter zaznavnih reakcijah. 

Emotivna komponenta zajema pozitivna ter negativna ocenjevanja in čustva, zaznavajo se v 

vzgojiteljevem čustvenem izražanju; jeza, sovraštvo, obžalovanje, simpatija itn. V konativno 
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komponento pa sodi pripravljenost za delovanje, ki se odraža v vzgojiteljevem ravnanju, 

vedenju ter njegovih odzivih (prav tam).  

 

Med sedanjimi in bodočimi vzgojitelji je zelo pomembna ozaveščenost o pomenu stališč in 

empatije kot pomembnih elementih prikritega kurikuluma, o pomenu medsebojnega zaupanja, 

prav tako pa ne smemo pozabiti na sposobnosti obvladovanja spretnega komuniciranja, 

odgovornega in spoštljivega ravnanja ter razvijanja kritičnega odnosa do njih samih kot tudi 

do drugih (otrok) (Lepičnik Vodopivec, 2005).  

 

5.4 Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji 

 

Nezavedna pričakovanja vzgojitelja se pojavljajo v njegovi vsakodnevni (nenačrtovani) 

komunikaciji z otroki, so pa tudi skupna točka njegovih subjektivnih (osebnih, implicitnih) 

teorij ter prikritega kurikuluma. Na pričakovanja pomembno vpliva njegovo pojmovanje 

otroštva in vzgoje, ki velja v določeni družbi oz. okolju (Batistič Zorec, 2005). Subjektivne 

teorije poleg pojmovanja o otroštvu zajemajo tudi prepričanja o naravi otrok in njihovem 

razvoju. Iz tega izhajajo vzgojiteljeva ravnanja, pristopi, metode in cilji, ki so zanj pomembni 

v vzgojno-izobraževalnem procesu (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). B. Marentič 

Požarnik (2000, v Turnšek, 2008) opredeljuje subjektivne teorije kot lastne ideje o pojavih, ki 

pomagajo razumeti svet. Pravi tudi, »da so subjektivne teorije predvsem implicitne in 

procesne narave, pogosto čustveno in vrednotno obarvane, ne povsem zavestne in logične; kot 

takšne so pomemben izvor čustev in motivacije za vedenje.« (prav tam, str. 12). Prav 

vzgojiteljeva pričakovanja in razumevanja o razvoju otrok imajo po mnenju A. Miljak (1993, 

str. 318, v Batistič Zorec, 2005) pomemben vpliv na njihovo učenje, vzgojo ter izobraževanje.  

 

Na vzgojiteljeva pojmovanja, subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji vplivajo različni 

dejavniki. Nastanejo na podlagi osebnih izkušenj, ki so jih pridobili z vzgojo, ki so je bili 

deležni od staršev, učiteljev in drugih. Subjektivne teorije se preoblikujejo počasi, 

najpogosteje med izobraževanjem, s pridobivanjem novih teoretskih spoznanj in lastnih 

praktičnih izkušenj. Pomemben dejavnik pri nadaljnjem razvoju lastnih pojmovanj 

predstavljajo zaposlitve v vrtcu, kjer na vzgojiteljevo mišljenje vpliva celoten kolektiv – 

znanja in stališča ostalih strokovnih sodelavcev, vodstvo vrtca, rutina, ki se v njem izvaja ter 

vzgojiteljeva lastna in strokovna izpopolnjevanja. Subjektivne teorije se prekrivajo s prikritim 
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kurikulumom v preučevanju vzgojiteljevih nenačrtovanih ravnanj, nezavednih stališč in 

predsodkov, ki se kažejo v njihovi komunikaciji ter pomembno vplivajo pri vzgajanju. Pojem 

subjektivnih teorij zajema tako nezavedna (implicitna) kot tudi jasna, zavedna (eksplicitna) 

prepričanja, stališča, vrednote, pojem prikritega kurikuluma pa je bolj razširjen v razumevanju 

medsebojnih odnosov, ki vključujejo dejavnike, na katere vzgojitelj nima vpliva (vodenje in 

oprema vrtca, število otrok v skupini, lokalni pogoji itn.). Prikriti kurikulum zajema splošna, 

stereotipna pojmovanja, ki jih posamezniki v določenem družbenem okolju ponotranjijo, ne 

vzgojiteljeva splošna pojmovanja (Batistič Zorec, 2005). »Tiha vednost, kot del prikritega 

kurikuluma in kot implicitni, nereflektirani, del subjektivnih teorij vzgojiteljic, je torej tesno 

povezana s prevladujočim pojmovanjem otroštva v družbi.« (prav tam, str. 26).  

 

Pogledi na otroštvo in vzgojo otrok so se skozi čas zelo spreminjali. V današnjem času 

prevladuje vzgoja, ki v ospredje postavlja čustva otrok, njihovo aktivno vlogo ter njihovo 

spoštovanje in upoštevanje. Spremenil se je tudi pogled na avtoriteto v vzgoji, ki razločuje 

med avtoritarnim in avtoritativnim vodenjem. Pri avtoritarni vzgoji je v ospredju 

discipliniranje s prepovedovanjem in kaznovanjem, avtoritativna vzgoja pa je do otrok bolj 

prilagodljiva, ker upošteva njihove potrebe, hkrati pa jim postavlja določene omejitve in 

zahteve. Na spremenjeno vzgojo vzgojiteljev je vplivala tudi uvedba Kurikuluma za vrtce, s 

katerim so se pojavila vprašanja in dileme (tudi o prikritem kurikulumu), o katerih prej niso 

razmišljali (Batistič Zorec, 2005). 

 

M. Batistič Zorec (2005) predpostavlja, da med subjektivnimi teorijami vzgojiteljev 

prevladujeta dva pogleda na otroštvo. Eden je behavioristični (kulturno-transmisijski) pogled, 

ki se na podlagi preteklih razširjenih stališč še vedno kaže pri ravnanju vzgojiteljev, drugi, ki 

temu nasprotuje, pa je k otroku usmerjen (konstruktivistični) pogled, ki je vključen predvsem 

v današnjo poljudno in strokovno literaturo o otroštvu in vzgoji. Behavioristični pogled 

poudarja, da je otrok produkt okolja, pri tem pa so odrasli tisti, ki ga oblikujejo z vnaprej 

določenimi znanji in vrednotami, ki prevladujejo v posameznem okolju. K otroku usmerjena 

filozofija predstavlja otroštvo kot svet domišljije, veselja, svobode, v katerem jih odrasli 

zaščitijo ter upoštevajo njihove potrebe in interese (prav tam). Takšna stališča pa vsebujejo 

tudi pomanjkljivosti oz. mnoga vprašanja. V poljudni literaturi so vzgojiteljem (drugim 

odraslim) ponujene različne, enostavne tehnike in metode, s katerimi lahko hitro razrešijo 

težave, vzpostavijo disciplino, poučujejo, kar pa je v nasprotju z dilemami, s katerimi se 

srečujejo pri vzgoji. Pri teh idealističnih rešitvah je pozabljeno, da je vzgoja zahteven proces, 



 

 

 

 

  

Kragolnik Račnik, T. 2017. POGLEDI VZGOJITELJA NA DEJAVNIKE PRIKRITEGA KURIKULUMA V VRTCU. 

 

 

31 

pri katerem ni vsestranskih, splošnih, »edino pravilnih« odgovorov (Remšak, 2004, v Batistič 

Zorec, 2005). 

 

S spreminjanjem pojmovanja o otroštvu in vzgoji so nastale nove pedagoške in psihološke 

teorije o primernih razvojnih stopnjah ter splošni psihologiji otrok. Te teorije opredeljujejo 

pojmovanje otroka, ki je postal okvir znanstvenih raziskovanj, osnovne pojme o učenju in 

poučevanju. Opredeljujejo tudi obdobje otroštva in odraslosti, kjer je otroštvo razumljeno kot 

proces nastajanja, odraslost pa kot dokončno stanje (Walkerdine, 1990, str. 89, v Vendramin, 

2004). Spreminjanje vzgojiteljevih subjektivnih teorij in vsakodnevne rutine v skladu s 

Kurikulumom za vrtce (2011) je mogoče z njegovo samorefleksijo. Pomembno je kritično 

razmišljanje o strokovnih teorijah, spraševanje o njihovih znanstvenih predpostavkah, 

uporabnosti in njihovo povezovanje z vzgojiteljevimi lastnimi izkušnjami. Za svoje mišljenje 

in ravnanje mora sproti iskati argumente ter strokovne utemeljitve, poleg tega pa mora biti 

tudi prilagodljiv (Batistič Zorec, 2005). Vzgojitelj mora odpraviti slabe navade in prepričanja, 

ki so prisotna v njegovem ravnanju. Ozaveščanje o subjektivnih teorijah ne poteka samo 

individualno, ampak ob opazovanju, z razpravljanjem in s sprejemanjem kritik drugih 

opazovalcev. Redno timsko sodelovanje omogoča tako samorefleksijo vzgojitelja kot tudi 

vrtca (Miljak, 1993, v Batistič Zorec, 2005).  
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 Namen in cilj raziskave 

 

Z raziskavo želimo ugotoviti, kakšni so pogledi vzgojiteljev in njihovih pomočnikov do 

dejavnikov prikritega kurikuluma v vrtcu, kako se njihove subjektivne teorije povezujejo s 

prikritim kurikulumom, kakšni so njihovi pogledi na vzgojo otrok, kako oblikujejo aktivno 

vlogo v komunikaciji z otroki ter kakšen pomen imajo usmerjene in spontane dejavnosti pri 

vzpostavljanju sporočil prikritega kurikuluma. Zanimalo nas je tudi, če se pojavljajo kakšne 

razlike med pogledi strokovnih delavcev, ki so zaposleni v javnem vrtcu, in med tistimi, ki so 

zaposleni v zasebnem vrtcu. 

 

6.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Naša glavna raziskovalna vprašanja so: 

R1 Kateri so po mnenju vzgojiteljev dejavniki prikritega kurikuluma? 

R2 Kakšni so pogledi vzgojiteljev do dejavnikov prikritega kurikuluma? 

R3 Kaj po mnenju vzgojiteljev najbolj vpliva na dejavnike prikritega kurikuluma? 

R4 Kako pogosto vzgojitelji načrtujejo dejavnosti dnevne rutine? 

R5 Kako vzgojitelji načrtujejo dnevno rutino? 

R6 Kako so otroci vključeni v oblikovanje dnevne rutine? 

R7 Kako potekajo dejavnosti dnevne rutine? 

 

6.3 Metode raziskovanja 

 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Z 

deskriptivno metodo smo preučili stanje in vsebino pojavov na področju svoje tematike, s 

kavzalno neeksperimentalno metodo iskali vzroke za obstoječe stanje in vsebino pojavov, pri 

tem pa uporabili ankete kot merski inštrument. 
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6.4 Opis vzorca 

 

V raziskavi so sodelovali vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz treh zasebnih ter dveh  

javnih vrtcev, katerim smo razdelili anketne vprašalnike. Skupaj je bilo razdeljenih 66 

anketnih vprašalnikov. Od tega je šlo 10 anketnih vprašalnikov v zasebni vrtec Bambi, 20 v 

zasebni vrtec Danijelov levček, 5 v zasebni vrtec Vesela hiša, 27 v Vrtec Braslovčah in 4 v 

podružnično enoto Ponikva (Vrtci Občine Žalec). Vrnjenih je bilo 52 anketnih vprašalnikov: 7 

iz vrtca Bambi, 16 iz vrtca Danijelov levček, 5 iz vrtca Vesela hiša, 20 iz Vrtca Braslovče in 4 

iz enote na Ponikvi. Statistični podatki raziskovalnega vzorca: 

 

 

Graf 1: Zaposlitev strokovnih delavcev 

 

V raziskavi je sodelovalo 52 strokovnih delavcev, ki so izpolnili anketni vprašalnik. Od tega 

je 28 (53,85 %) strokovnih delavcev zaposlenih v zasebnem vrtcu, 24 (46,15 %) pa v javnem 

vrtcu. 
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Med strokovnimi delavci je 31 (59,61 %) zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelja, 21 

(40,38 %) pa je zaposlenih kot pomočnikov vzgojiteljev.  

 

 

Graf 3: Starost strokovnih delavcev 

 

Največ strokovnih delavcev je bilo starih od 31 do 40 let, teh je bilo 21 (40,38 %), 17 (32,69 

%) je bilo starih od 41 do 50 let, 10 (19,23 %) strokovnih delavcev je bilo starih od 20 do 30 

let, 4 (7,69 %) so bili stari 51 let in več, nihče pa ni bil mlajši od 20 let. 

 

 

Graf 4: Stopnja izobrazbe strokovnih delavcev 

 

Od 52 strokovnih delavcev je 8 (15,38 %) takšnih, ki imajo končan univerzitetni program in 

specializacijo po visokošolskih strokovnih programih, visokošolski strokovni program je 

opravilo 12 (23,08 %) strokovnih delavcev, višješolskega 11 (21,15 %), 21 (40,38 %) 

strokovnih delavcev pa je zaključilo s svojim izobraževanjem po opravljeni srednji 

vzgojiteljski šoli. 
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6.5 Postopki zbiranja podatkov 

 

Zbiranje podatkov je potekalo od 23. 1. 2017 do 2. 3.  2017. Podatke smo zbirali s pomočjo 

anketnih vprašalnikov. Posamezen vprašalnik je v uvodnem delu anketiranca seznanil s cilji, 

ki jih želimo raziskati, ter s tem, da bomo pridobljene podatke uporabili izključno v 

raziskovalne namene. V nadaljevanju je vprašalnik vseboval osem vprašanj zaprtega tipa, ki 

so zajemala različne poglede strokovnih delavcev do dejavnikov prikritega kurikuluma, 

njihovo načrtovanje dejavnosti in potek dnevne rutine. Zanimalo nas je tudi, kako pri 

načrtovanju dnevne rutine vključujejo otroke, katere cilje si postavljajo v ospredje pri razvoju 

otrok in katere osebnostne lastnosti se jim zdijo bolj/manj pomembne pri opravljanju 

njihovega poklica. Na koncu vprašalnika smo od anketirancev pridobili še osebne podatke, 

prav tako z vprašanji zaprtega tipa, ki se nanašajo na njihovo starost, izobrazbo, delovno 

mesto, ki ga opravljajo (vzgojitelj/pomočnik vzgojitelja) in na vrsto ustanove, kjer so 

zaposleni (javni/zasebni vrtec). 

 

6.6 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke smo obdelali na nivoju opisne (deskriptivne) statistike ter jih grafično in tabelarično 

prikazali. Kvantitativno obdelani podatki so prikazani s pokončnimi stolpčnimi grafi, pri 

katerih so rezultati izraženi z odstotnimi vrednostmi. Pri opisnih spremenljivkah – 

pomembnost dejavnikov prikritega kurikuluma in pomembnost osebnostnih lastnosti 

strokovnega delavca smo izračunali absolutno (f) in relativno frekvenco (f %) ter aritmetično 

sredino (povprečje). Pridobljenim podatkom smo pripisali statistično in vsebinsko 

interpretacijo. Primerjali smo odgovore strokovnih delavcev iz javnih in zasebnih vrtcev ter 

ugotavljali morebitna odstopanja.  

 

Rezultate smo računalniško obdelali s pomočjo programa Microsoft Office Excel 2016 in 

Microsoft Office Word 2016. 
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7 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

7.1 Dejavniki prikritega kurikuluma 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju (R1) smo od strokovnih delavcev želeli izvedeti, kateri so 

po njihovem mnenju bistveni dejavniki, ki vplivajo na izvajanje prikritega kurikuluma v 

vrtcu. Izmed šestih različnih dejavnikov so lahko izbrali največ tri, prav tako pa so imeli 

možnost, da sami dopišejo dejavnik, če le-tega ni bilo med ponujenimi odgovori. 

 

 

 

Dejavniki: 

a) prikrita pričakovanja strokovnega delavca 

b) čustveni stik med strokovnim delavcem in otrokom 

c) medosebni odnosi in komunikacija 

d) organiziranje dnevne razporeditve dejavnosti in prostora 

e) uveljavljanje pravil 

f) splošna klima in kultura vrtca 

g) drugo 

 

Graf 5: Mnenje strokovnih delavcev o bistvenih dejavnikih, ki vplivajo na izvajanje prikritega 

kurikuluma 

 

Po mnenju strokovnih delavcev (Graf 5) so bistveni dejavniki, ki vplivajo na izvajanje 

prikritega kurikuluma v vrtcu, čustveni stik (b) med strokovnim delavcem in otrokom, 

medosebni odnosi in komunikacija (c) ter splošna klima in kultura vrtca (f). Največ 

anketiranih strokovnih delavcev (30,77 %) meni, da sta bistvena dejavnika prikritega 

kurikuluma čustveni stik med strokovnim delavcem in otrokom ter medosebni odnosi in 

komunikacija, 16,78 % pa jih meni, da je  bistveni dejavnik tudi splošna klima in kultura 

vrtca. Po mnenju anketiranih strokovnih delavcev je najmanj bistveni dejavnik (e) 
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uveljavljanje pravil (5,59 %) ter (a) prikrita pričakovanja strokovnega delavca (3,5 %). 

Čustveni stiki so pomembni za otroke, ker s tem razvijajo pozitivne odnose z drugimi, gradijo 

prijateljstva in medsebojno zaupanje, hkrati pa odpravljajo nase osredotočeno perspektivo 

(egocentričnost). Tako kot anketiranci tudi Zalar (2005) poudarja komunikacijo ter odnos med 

vzgojitelji in otroki kot bistveni dejavnik prikritega kurikuluma. Ta je pogojen s socialnim 

učenjem otrok in njihovo socializacijo v družbo. Med pomembnejše – neposredne dejavnike 

pa uvršča tudi vzgojitelja, ki soustvarja klimo v vrtcu, kar pa anketirani strokovni delavci niso 

uvrstili med bistvene dejavnike. M. Batistič Zorec (2004a) prav tako povezuje prikriti 

kurikulum s stališči ter predsodki odraslih, ki se nezavedno ponavljajo v njihovem odnosu do 

otrok in s kulturnimi vzorci, ki veljajo v določeni družbi. Predvsem pa poudarja, da se prikriti 

kurikulum nanaša na načrtovanje dnevne rutine in komunikacijo v vrtcu, pri tem pa otroci 

pogosto nimajo možnosti izbire glede izbora in organizacije dejavnosti, dnevnega reda, 

počitka, prehranjevanja in urejenosti vrtca. Temu se pridružujeta tudi S. Berčnik in T. Devjak 

(2012), ki prav tako menita, da se prikriti kurikulum največ kaže skozi vsakodnevne 

dejavnosti, ki pa jih vzgojitelji premalo načrtujejo, obenem pa so odvisne ravno od 

vzgojiteljevih subjektivnih teorij o otroštvu in vzgoji.  

 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike med javnimi in zasebnimi vrtci. V zasebnih vrtcih je 

6,25 % strokovnih delavcev med bistvene dejavnike prikritega kurikuluma umestilo tudi (a) 

prikrita pričakovanja strokovnega delavca, v javnih vrtcih tega odgovora ni izbral nihče. 

Vendar če upoštevamo različnost vzorcev (vzorec strokovnih delavcev iz javnih vrtcev je bil 

manjši), potem so ta odstopanja zelo majhna in primerjava ni smiselna. To se bo upoštevalo 

tudi pri nadaljnji interpretaciji rezultatov, zato razlike med javnimi ter zasebnimi vrtci ne 

bodo navedene, v kolikor bodo odstopanja med rezultati manjša.  

 

7.2 Pogledi vzgojiteljev do dejavnikov prikritega kurikuluma 

 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem (R2) smo želeli izvedeti, kakšni so pogledi strokovnih 

delavcev do dejavnikov prikritega kurikuluma. Anketiranci so morali oceniti pomembnost 

dejavnikov od 1 do 5 (1 pomeni, da je za njih dejavnik najmanj pomemben, 5 pa 

najpomembnejši).  
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Tabela 1: Pomembnost dejavnikov prikritega kurikuluma 

Pomembnost 1 2 3 4 5 Povprečje 

Dejavniki f f % f f % f f % f f % f f % M 

dejavnik 1 1 1,92 4 7,69 9 17,31 14 26,92 24 46,15 4,08 

dejavnik 2 1 1,92 0 0,00 0 0,00 10 19,23 41 78,85 4,73 

dejavnik 3 0 0,00 8 15,38 12 23,08 14 26,92 18 34,62 3,81 

dejavnik 4 4 7,69 2 3,85 11 21,15 19 36,54 16 30,77 3,79 

dejavnik 5 3 5,77 1 1,92 13 25,00 16 30,77 19 36,54 3,90 
 

Dejavniki: 

1. splošna klima in kultura vrtca, institucionalni dejavniki (normativi o številu otrok, oprema vrtca, lokalni 

pogoji, vodenje) 

2. medosebni odnosi, komunikacija, čustveni stik med strokovnim delavcem in otrokom 

3. osebnost strokovnega delavca in njegova pričakovanja 

4. uveljavljanje pravil, norm in vrednot  

5. organiziranje vsakodnevne rutine  

 

Anketirani strokovni delavci so ocenili, da so najpomembnejši dejavniki prikritega 

kurikuluma (Tabela 1) tisti, ki zajemajo (dejavnik 2) medosebne odnose, komunikacijo, 

čustvene stike med njimi in otroki (4,73) ter (dejavnik 1) dejavniki splošne klime in kulture 

vrtca, institucionalni dejavniki, ki vključujejo normative o številu otrok, opremo vrtca, 

lokalne pogoje, vodenje (4,08). Ta dva dejavnika so kot najpomembnejša ocenili tako 

strokovni delavci javnih kot zasebnih vrtcev. Najmanj pomemben dejavnik po njihovem 

mnenju je (dejavnik 4) uveljavljanje pravil, norm in vrednot (3,79), prav tako pa so kot manj 

pomemben dejavnik ocenili tudi (dejavnik 3) osebnost strokovnega delavca in njegova 

pričakovanja (3,81), kar nasprotuje teoretični podlagi. Kroflič (2005) trdi, da prav osebnost 

vzgojitelja in njegove vrednote ter pričakovanja o »pridnem otroku in učenju«, njegov 

svetovni nazor, politična in religijska usmerjenost ter predstave o njegovem poklicu vplivajo 

na tista dogajanja v vrtcu, ki jih vzgojitelji ne načrtujejo, o njih ne razmišljajo tako 

poglobljeno in niso določena v uradnih dokumentih (prav tam). Kot so ocenili strokovni 

delavci, medosebni odnosi pomembno vplivajo na razvoj osebnosti otroka, tako intelektualne, 

emocionalne in socialne. Preko odnosov si oblikujejo svojo samopodobo, spoznavajo, kdo so, 

in prevzemajo različne socialne vloge. Sestavni del medsebojnih odnosov je komunikacija, 

njena vsebina pa določa kakovost medsebojnih odnosov (Žibret, 2005). Odnosi, ki nastanejo 

med vzgojitelji in otroki, krepijo samozavest otrok, njihov občutek sposobnosti, pomembno 

pa vplivajo na njihove kasnejše odnose. Vzgojitelj mora z otroki ravnati skrbno, jim 

prisluhniti, dajati občutek topline, zaupanja, varnosti, odzvati se mora na njihova občutja in 

potrebe. Tako se otroci počutijo varno in samozavestno (Hohmann in Weikart, 2005). 
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Drugo raziskovalno vprašanje vključuje tudi vzgojitelja/pomočnika in njegovo osebnost, ki je 

pomemben del (dejavnik) prikritega kurikuluma. Anketiranci so tako v nadaljevanju opredelili 

svoja pojmovanja o vzgoji, ocenili pomembnost osebnostnih lastnosti ter zapisali, katere cilje 

postavljajo v ospredje pri razvoju otrok. Izmed štirih navedenih ciljev so morali izbrati enega, 

ki ga postavljajo v ospredje. 

 

 

Cilji: 

a) cilji za razvijanje socialnih sposobnosti (empatičnost, skrb za druge, dober član skupine) 

b) izobraževalni cilji, razvijanje znanj na posameznih vsebinskih področjih kurikuluma 

c) razvijanje komunikacijskih spretnosti, samostojnosti in samozavesti 

d) cilji discipliniranja (spoštovanje sprejetih meja, pravil in etičnih načel) 

 

Graf 6: Cilji, ki jih strokovni delavci postavljajo v ospredje pri razvoju otrok 

 

Pri razvoju otrok anketirani strokovni delavci postavljajo v ospredje predvsem (c) cilje za 

razvijanje komunikacijskih spretnosti, samostojnosti in samozavesti (57,69 %). Manj 

pomembni so (a) cilji za razvijanje socialnih sposobnosti (21,15 %) ter (b) izobraževalni cilji 

in razvijanje znanj na posameznih vsebinskih področjih kurikuluma (15,38 %). Najmanj 

pomembni so po mnenju strokovnih delavcev (d) cilji discipliniranja (5,77 %). Pogledi na 

otroštvo in vzgojo so se skozi čas spreminjali, danes pa prevladuje vzgoja, ki v ospredje 

postavlja čustva otrok, njihovo spoštovanje in upoštevanje. Spremenil se je tudi pogled na 

avtoriteto. Včasih so zagovarjali avtoritarni stil vzgoje, ki je v ospredje postavljal 

discipliniranje s kaznovanjem in prepovedovanjem, avtoritativna vzgoja pa je danes do otrok 

bolj prilagodljiva, saj upošteva njihove potrebe, hkrati pa jim postavlja določene omejitve. 

Nezavedna vzgojiteljeva pričakovanja se pojavljajo v vsakodnevni komunikaciji z otroki, so 

pa tudi skupna točka prikritega kurikuluma in njegovih subjektivnih teorij. Na njegova 
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pričakovanja pomembno vplivajo njegova pojmovanja o otroštvu in vzgoji, ki veljajo v 

določeni družbi in prav ta pojmovanja vplivajo tudi na učenje, vzgojo in izobraževanje otrok 

(Batistič Zorec, 2005). Subjektivne teorije poleg pojmovanja o otroštvu zajemajo tudi 

prepričanja o naravi otrok in njihovem razvoju. Iz tega izhajajo vzgojiteljeva ravnanja, 

pristopi, metode in cilji, ki so za njega pomembni v vzgojno-izobraževalnem procesu 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

 

Strokovni delavci so morali devet osebnostnih lastnosti oceniti po pomembnosti od 1 do 5 (1 

pomeni, da je za njih ta lastnost najmanj pomembna, 5 pa najpomembnejša in menijo, da 

odlikuje dobrega vzgojitelja/pomočnika). 

 

Tabela 2: Pomembnost osebnostnih lastnosti strokovnega delavca 

 

Po mnenju anktirancev (Tabela 2) je najpomembnejša osebnostna lastnost, ki odlikuje 

dobrega vzgojitelja/pomočnika, da ima rad otroke in svoj poklic (4,90), pomembna je tudi 

empatičnost (4,85). Kot najmanj pomembno osebnostno lastnost pa so anketiranci ocenili 

optimističnost (4,27) ter samozavestnost (4,37). Vzgojitelj je oseba, ki otroke uči prvih 

simbolnih pravil, moralnih vrednot in norm. Nudi jim varnost, oporo in spodbuja njihov 

osebnostni razvoj. Za zagotavljanje naštetega je treba veliko spretnosti, znanja o zakonitostih 

otrokovega razvoja, poznavanja pedagoških oblik in metod, pomembne pa so tudi 

vzgojiteljeve osebnostne lastnosti. Kroflič (1997) izpostavlja predvsem dve osebnostni 

lastnosti, ki sta nujno potrebni za vzgojno vplivanje; to sta empatičnost (zmožnost vživljanja 

in čustvovanja z drugimi) ter komunikacijske sposobnosti, ki omogočajo vzpostaviti čustveni 

odnos z otroki (Kroflič, 1997). Takšnega mnenja je tudi J. Lepičnik Vodopivec (2005), ki 

pravi, da empatija vzgojitelju omogoča boljše poznavanje in razumevanje otrok, v pomoč pa 

Pomembnost 1 2 3 4 5 Povprečje 

Lastnost f f % f f % f f % f f % f f % M 

kreativen 0 0,00 2 3,85 1 1,92 23 44,23 26 50,00 4,40 

razumevajoč 1 1,92 0 0,00 1 1,92 10 19,23 40 76,92 4,69 

optimističen 0 0,00 0 0,00 4 7,69 30 57,69 18 34,62 4,27 

samozavesten 0 0,00 0 0,00 7 13,46 19 36,54 26 50,00 4,37 

komunikativen 0 0,00 1 1,92 2 3,85 16 30,77 33 63,46 4,56 

prilagodljiv 0 0,00 0 0,00 1 1,92 12 23,08 39 75,00 4,73 

ima rad otroke 0 0,00 0 0,00 1 1,92 3 5,77 48 92,31 4,90 

empatičen 0 0,00 0 0,00 1 1,92 6 11,54 45 86,54 4,85 

profesionalen 0 0,00 0 0,00 1 1,92 14 26,92 37 71,15 4,69 
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mu je tudi pri njihovem sprejemanju v okolje, kajti empatičen vzgojitelj prilagaja vzgojna 

sredstva in komunikacijo vsakemu posamezniku.  

 

Tabela 3: Razvrstitev osebnostnih lastnosti po pomembnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgornja tabela (Tabela 3) prikazuje, kako so strokovni delavci razvrstili ostale osebnostne 

lastnosti po pomembnosti. Med pomembne lastnosti so anketiranci vključili tudi 

prilagodljivost (4,73). Po njihovem mnenju sta manj pomembni lastnosti razumevanje ter 

profesionalnost, ki so jima pripisali enako stopnjo pomembnosti (4,69). Najmanj pomembni 

lastnosti, ki odlikujeta dobrega vzgojitelja/pomočnika, sta poleg optimističnosti (4,27) in 

samozavestnosti (4,37) komunikativnost (4,56) ter kreativnost (4,40). 

 

7.3 Vplivi na dejavnike prikritega kurikuluma 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (R3) smo želeli izvedeti, kaj po mnenju strokovnih 

delavcev najbolj vpliva na dejavnike prikritega kurikuluma. Anketiranci so imeli na razpolago 

štiri navedene dejavnike, izmed katerih so morali izbrati enega, ki po njihovem mnenju 

najbolj vpliva na dejavnike prikritega kurikuluma, lahko pa so tudi sami dopisali dejavnik, če 

se niso strinjali z nobenim predlaganim.  

 

Razvrstitev 

po 

pomembnosti 

Osebnostna lastnost strokovnega delavca Povprečje pomembnosti 

1. ima rad otroke in svoj poklic 4,90 

2. empatičen (sposoben vživljanja v druge) 4,85 

3. prilagodljiv 4,73 

4. razumevajoč 4,69 

4. 
profesionalen (vsesplošno izobražen 

strokovnjak) 
4,69 

5. komunikativen 4,56 

6. kreativen 4,40 

7. samozavesten 4,37 

8. optimističen 4,27 
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Vplivi na dejavnike prikritega kurikuluma: 

a) osebnost strokovnega delavca 

b) avtonomija strokovnega delavca 

c) stališča in empatija strokovnega delavca 

d) pojmovanja strokovnega delavca o otroštvu in vzgoji 

e) drugo 

 

Graf 7: Mnenja strokovnih delavcev o vplivih na dejavnike prikritega kurikuluma 

 

Na dejavnike prikritega kurikuluma po mnenju anketirancev najbolj vplivajo (c) stališča in 

empatija strokovnih delavcev (42,31 %). Poleg tega ima pomemben vpliv na dejavnike tudi 

(a) osebnost strokovnih delavcev (38,46 %). Strokovni delavci so najmanjši vpliv določili (b) 

avtonomiji strokovnih delavcev ter (d) njihovem pojmovanju o otroštvu in vzgoji (9,62 %). 

Vzgojiteljeva prepričanja in stališča o dejavnikih razvoja otrok, vzgojnih ciljih, metodah ter 

razumevanje vzgoje, izobraževanja in otroštva so prikriti elementi, ki se kažejo v njihovi 

komunikaciji, vsakodnevnem ravnanju, obenem pa pomembno vplivajo pri vzgajanju. Med 

temi elementi je pomembna tudi njihova empatija. Pomembno je, da so vzgojitelji ozaveščeni 

o pomenu stališč in empatije kot pomembnih elementih prikritega kurikuluma, o pomenu 

medsebojnega zaupanja, obvladovanju spretnega komuniciranja, odgovornega ravnanja ter 

razvijanju kritičnega odnosa do njih samih kot tudi do otrok (Lepičnik Vodopivec, 2005). 

Pomemben vpliv na dejavnike prikritega kurikuluma D. Hohnjec (2005) pripisuje vzgojitelju 

oz. njegovi osebnosti, ki zajema vsakodnevne navade. Te navade se med seboj zelo 

razlikujejo, lahko so koristne in uporabne, lahko pa ovirajo uresničevanje otrokovih pravic. 

To privede do vzgojiteljevega rutinskega ravnanja, na katerega vpliva njegova osebnost.  

Osebnost se nanaša na to, kako vzgojitelj vidi sebe, otroke, kakšna so njegova posredna 

sporočila, ki jih daje otrokom, in kakšni so njegovi predsodki ter stališča, ki se nezavedno 
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pojavljajo v njegovi praksi. Milčinovič in Meke (2014) avtonomijo vzgojitelja opredeljujeta 

kot odgovornost, ki se povezuje z upoštevanjem zasebnosti ter pravicami otrok in njihovih 

staršev. Avtonomni vzgojitelji so neodvisni od avtoritete, prepričani so v svojo 

usposobljenost, pri delu so ustvarjalni, sposobni so timskega sodelovanja in gradijo 

kakovostne medosebne odnose (prav tam). Na kakovost prikritega kurikuluma lahko 

vzgojitelj vpliva s spoznavanjem in zavedanjem svojega ravnanja, s samoevalvacijo, 

preučevanjem procesa učenja ter z nadaljnjim načrtovanjem vzgojnega dela (Hohnjec, 2005).  

 

7.4 Pogostost načrtovanja dejavnosti dnevne rutine 

 

Četrto raziskovalno vprašanje (R4) se je nanašalo na pridobivanje informacij o tem, kako 

pogosto strokovni delavci načrtujejo dejavnosti dnevne rutine. Navedenih je šest dejavnosti 

dnevne rutine, anketiranci pa so morali ob posamezni dejavnosti dnevne rutine označiti, kako 

pogosto jo načrtujejo (vsakodnevno, tedensko, mesečno, nikoli).  

 

 

 

Dejavnosti: 

1. prihodi in odhodi 

2. hranjenje 

3. počitek 

4. igra in dejavnosti 

5. bivanje na prostem 

6. prehodi med dejavnostmi 

 

Graf 8: Pogostost načrtovanja dejavnosti dnevne rutine pri strokovnih delavcih 

 

Prihodov in odhodov v vrtec (dejavnost 1) 38,46 % strokovnih delavcev ne načrtuje nikoli, 

32,69 % pa jih to dejavnost načrtuje vsakodnevno. Hranjenje (dejavnost 2) 28,85 %  
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anketirancev načrtuje vsakodnevno in mesečno, 30,77 % pa jih to dejavnost dnevne rutine ne 

načrtuje nikoli. Od vseh vzgojiteljev in pomočnikov jih 36,54 % počitka (dejavnost 3) ne 

načrtuje nikoli, 34,62 % pa je takšnih, ki ga načrtujejo vsakodnevno. Bivanje na prostem 

(dejavnost 5) večji del anketirancev (42,31 %) načrtuje vsakodnevno. (Dejavnost 4) Igro in 

dejavnosti več kot polovica strokovnih delavcev (59,62 %) načrtuje vsakodnevno, prav tako 

tudi (dejavnost 6) prehode med dejavnostmi (63,46 %). Dnevna rutina je v največji meri 

odvisna od osebnostne strukture posameznika, družbe, pravil ter kulturnih vzorcev, ki veljajo 

v posamezni družbi. Dnevna rutina se ne organizira sama po sebi, potrebno jo je načrtovati in 

o njej razmišljati. Zajema načrtovanje in izvajanje vsakdanjega življenja v vrtcu, razporeditev 

dnevnih dejavnosti, način komunikacije, prikrita pričakovanja vzgojitelja, medvrstniške 

odnose, čustven stik med vzgojiteljem in otroki ter disciplinska pravila (Žlof Jadek, 2014). Iz 

statističnih rezultatov lahko opazimo, da vzgojitelji dejavnosti dnevne rutine, ki so vezane na 

(dejavnost 1) prihode in odhode, (dejavnost 2) hranjenje ter (dejavnost 3) počitek, pogostokrat 

ne načrtujejo oz. so odstopanja med strokovnimi delavci, ki te dejavnosti načrtujejo 

vsakodnevno, in med tistimi, ki jih ne načrtujejo nikoli, zelo majhna. 

 

 

Pogostost načrtovanja prihodov in odhodov v javnih in zasebnih vrtcih: 

1. vsakodnevno 

2. tedensko 

3. mesečno 

4. nikoli 

 

Graf 9: Pogostost načrtovanja prihodov in odhodov otrok pri strokovnih delavcih 

 

V javnih in zasebnih vrtcih so se odstopanja pojavila pri dejavnosti dnevne rutine, vezane na 

(dejavnost 1) prihode in odhode iz vrtca, katere več kot polovica strokovnih delavcev iz 
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zasebnih vrtcih ne načrtuje nikoli (57,14 %), v javnih vrtcih pa je 16,67 % delež takšnih 

anketirancev (Graf 9).  

 

7.5 Načrtovanje dnevne rutine in vključevanje otrok 

 

S petim (R5) in šestim (R6) raziskovalnim vprašanjem smo od strokovnih delavcev želeli 

pridobiti informacije o tem, kako načrtujejo dnevno rutino in kako so pri oblikovanju le-te 

vključeni otroci. Na voljo so imeli pet različnih trditev, izbrali so lahko več odgovorov, prav 

tako pa so lahko dopisali svoj odgovor, če se niso strinjali z nobeno od ponujenih trditev.  

 

 

Odgovori: 

a) načrtujejo jo skupaj s svojim strokovnim delavcem v skupini 

b) dnevna rutina ima prilagodljivo strukturo in dopušča otrokom možnost izbire 

c) dnevno rutino prepuščajo spontanosti 

d) prisluhnejo otrokom in upoštevajo njihovo osebnost 

e) otrokom prepustijo vodenje določenih dogodkov 

f) drugo 

 

Graf 10: Način načrtovanja dnevne rutine v oddelkih strokovnih delavcev in vključevanje 

otrok pri tem 

 

Dnevno rutino načrtujejo najpogosteje (a) skupaj s svojim strokovnim sodelavcem v skupini 

(30,71 %). Večinoma načrtujejo takšno dnevno rutino, (b) ki ima prilagodljivo strukturo in 

dopušča otrokom možnost izbire (26,77 %). Otroke vključujejo tudi tako, da jim (d) 

prisluhnejo in upoštevajo njihovo osebnost (24,41 %). Majhen delež anketirancev (12,60 %) 

prepušča otrokom (e) vodenje določenih dogodkov, prav tako pa tudi majhen delež strokovnih 

delavcev (5,51 %) (c) prepušča dnevno rutino spontanosti. Dnevna rutina nudi otrokom 
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dosledno razporeditev dogodkov, čas za uresničevanje in izražanje njihovih ciljev, podpira 

njihovo iniciativnost, odraslim pa omogoča, da otroke pri tem podpirajo, spodbujajo in jim 

prepustijo vodenje določenih dogodkov, kar pa izvaja majhen delež (12,60 %) anketiranih 

strokovnih delavcev. Pri tem sta pomembna tako vsebina kot sam proces, na to pa vpliva 

vzgojiteljevo vodenje, vodenje, ki si ga deli skupaj z otroki, ter njegovo pojmovanje o 

aktivnem učenju in znanju otrok. Za spreminjanje dnevne rutine je potrebna refleksija 

vzgojiteljevih lastnih vednosti. Prav ta v vrtcu omogoča prilagodljivo strukturo, dopušča 

možnost izbire, da se prisluhne otrokom, da se upošteva njihova osebnost in uresničuje 

kurikularne vrednote. Vzgojitelj je ne sme prepuščati spontanosti, posameznikom pa mora 

omogočiti izbiro dejavnosti, pri kateri ima vsak možnost tudi kaj prispevati (Hohmann in 

Weikart, 2005). Kvalitetna organizacija omogoča otrokom sproščeno medsebojno 

komunikacijo, izbiro med dejavnostmi, kjer lahko uresničujejo lastne interese, zadovoljujejo 

svoje potrebe in soodločajo pri organizaciji časa. Tako se posledično zmanjšuje čas čakanja, 

hitenja, ostrih prehodov in s tem tudi število konfliktnih situacij (Bojinovič, 2005).  

 

 

Odgovori: 

a) načrtujejo jo skupaj s svojim strokovnim delavcem v skupini 

b) dnevna rutina ima prilagodljivo strukturo in dopušča otrokom možnost izbire 

c) dnevno rutino prepuščajo spontanosti 

d) prisluhnejo otrokom in upoštevajo njihovo osebnost 

e) otrokom prepustijo vodenje določenih dogodkov 

f) drugo 

 

Graf 11: Način načrtovanja dnevne rutine v oddelkih strokovnih delavcev v javnih in zasebnih 

vrtcih ter vključevanje otrok pri tem 
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Pojavila se je razlika med javnimi in zasebnimi vrtci. V zasebnih vrtcih vzgojitelji ter 

pomočniki vzgojiteljev vključujejo otroke v dnevno rutino tudi tako, da jim (e) prepustijo 

vodenje določenih dogodkov (21,21%), v javnih vrtcih pa se tega poslužuje manjši delež 

strokovnih delavcev (3,28 %), kar je prikazano z zgornjim grafom (Graf 11). 

 

7.6 Potek dejavnosti dnevne rutine 

 

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju (R7) smo vzgojitelje in njihove pomočnike spraševali 

po poteku dejavnosti dnevne rutine v njihovih oddelkih. Navedli smo osem različnih trditev 

oz. dejavnosti dnevne rutine, anketiranci pa so morali pri posamezni trditvi izbrati ustrezen 

odgovor (nikoli, redko, občasno, pogosto, vedno). 

 

 

Dejavnosti dnevne rutine: 

1. Dejavnosti dnevne rutine potekajo za vse otroke hkrati (istočasno). 

2. Vztrajajo pri tem, da poskusijo hrano, ki jo zavračajo. 

3. Ko otrok zaključi z jedjo, počaka za mizo, da zaključijo tudi ostali. 

4. V času počitka so vsi otroci na ležalnikih. 

5. V skupini je mogoče zagotoviti, da se nekateri otroci igrajo, medtem ko drugi spijo/počivajo.  

6. Otroci samostojno izbirajo med aktivnostmi. 

7. Otroci so vključeni v načrtovanje in oblikovanje dnevne rutine. 

8. Otroci s svojimi željami in predlogi pomagajo pri oblikovanju prostora. 

 

Graf 12: Potek dejavnosti dnevne rutine v oddelkih strokovnih delavcev 

 

V oddelkih več kot polovica strokovnih delavcev občasno izvaja (dejavnost 1) dejavnosti 

dnevne rutine za vse otroke hkrati/istočasno (51,92 %), nekoliko manjši delež pa jih to izvaja 

pogosto (32,69 %). Občasno vztrajajo tudi pri tem, da (dejavnost 2) otroci poskusijo hrano, ki 
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jo zavračajo (36,54 %), nekateri pa pri tem ne vztrajajo nikoli oz. redko (15,38 %). Ko otroci 

zaključijo z jedjo, počakajo za mizo, da zaključijo tudi ostali (dejavnost 3), takšno dnevno 

rutino pri prehranjevanju vzgojitelji in pomočniki izvajajo pogosto (30,77 %) ter občasno 

(26,92 %).V času počitka so vedno vsi otroci na ležalnikih (dejavnost 4) (69,23 %). Medtem 

ko določeni otroci spijo/počivajo, (dejavnost 5) lahko vzgojitelji in pomočniki pogosto 

zagotovijo, da se drugi otroci igrajo (30,77 %), nekoliko manjši delež anketirancev lahko to 

zagotavlja vedno (28,85 %), nekateri pa tega ne zmorejo zagotoviti nikoli (17,31 %). Otroci 

pogosto samostojno izbirajo med aktivnostmi (dejavnost 6), to jim omogoča več kot polovica 

strokovnih delavcev (63,46 %). Prav tako so otroci pogostokrat vključeni v (dejavnost 7 in 

dejavnost 8) načrtovanje ter oblikovanje dnevne rutine, s svojimi željami in predlogi pa 

pomagajo pri oblikovanju prostora (42,31 %). E. Dolar Bahovec (2004) poudarja, da je pri 

izvajanju dnevne rutine treba upoštevati pravice otrok do individualnosti in zasebnosti. To 

zahteva organiziranje različnih dejavnosti, ki omogočajo otrokom prostovoljno udeležbo pri 

sodelovanju ali pa zadovoljijo njihovo potrebo po umiku, s tem pa se izognemo hkratnemu 

vključevanju vseh otrok pri dejavnostih. V Kurikulumu za vrtce (2011) sta počitek in spanje 

opredeljena kot neobvezna in tudi časovno ne preveč strogo določena. S problematiko 

možnosti izbire se pojavljajo največje razlike med prikritim in napisanim kurikulumom. V 

praksi je še vedno prisotno mišljenje »za vse enako«, kar je pogosto najpreprostejši odziv na 

različne želje in število otrok v oddelku. Takšnega mnenja sta tudi S. Berčnik in T. Devjak 

(2012), ki trdita, da je treba raznolikost med otroki ter možnost izbire omogočiti tudi pri 

spanju, počitku, prehranjevanju in preostalih dejavnostih dnevne rutine, kar pa od vzgojitelja 

zahteva večje zavzemanje in načrtovanje dejavnosti (prav tam). Dnevna rutina mora biti 

uravnotežena, da lahko otroci pridobivajo različne izkušnje, potekati mora gladko, brez 

nepotrebnega čakanja in naglice (Hohmann in Weikart, 2005). Preko načela možnosti izbire  

in soodločanja se otroci učijo lastnega presojanja, odgovornega ravnanja, kritičnega mišljenja 

in prevzemajo posledice lastnih dejanj. S tem se zmanjšuje brezpogojno prilagajanje odraslim, 

otroci pa se počutijo upoštevane in uspešne, kar pripomore k razvijanju njihove pozitivne 

samopodobe, strpnosti in tolerantnosti (Koritnik in Ilotič, 2005). Otroci so s svojimi željami in 

predlogi vključeni tudi pri oblikovanju prostora, kar jim pomaga pri vzpostavitvi njihovega 

»notranjega reda«, oblikovanju čuta za skladnost in estetiko, spodbuja jih k raziskovanju 

novih stvari, individualni igri, umiku od skupine in k medsebojnemu sodelovanju z vrstniki in 

strokovnimi delavci. Poleg tega pa z urejanjem prostora po njihovih idejah otroci razvijajo 

kompetentnost lastnih socialnih spretnosti (Antič, Garvas in Kolar, 2005).  
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8 ZAKLJUČEK 

 

Preko teoretičnega dela smo prišli do ključnih ugotovitev o prikritem kurikulumu. Le-ta 

zajema več dejavnikov (splošno klimo in kulturo vrtca, čustvene stike, medosebno 

komunikacijo, organiziranje dnevne rutine in prostora, uveljavljanje pravil), vendar 

najpomembnejši in neposredni dejavnik je vzgojitelj sam. Prikriti kurikulum se nanaša na 

njegova stališča in predsodke, ki veljajo v določenem okolju ter njegove subjektivne teorije o 

otroku, otroštvu in vzgoji. Prav subjektivne teorije vplivajo na ravnanja, metode in cilje, ki so 

vzgojitelju pomembni pri vzgojno-izobraževalnem procesu ter pomembno vplivajo tudi na 

učenje otrok. Tako se prikriti kurikulum kaže predvsem pri dejavnostih vsakodnevne rutine in 

v komunikaciji v vrtcu, kjer otroci nimajo možnosti izbire glede izbora in organizacije 

dejavnosti, dnevnega reda, počitka, prehranjevanja ter urejenosti vrtca. 

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšni so pogledi vzgojiteljev in njihovih pomočnikov do 

dejavnikov prikritega kurikuluma v vrtcu. Ugotovili smo, da je po mnenju strokovnih 

delavcev najpomembnejši dejavnik prikritega kurikuluma povezan z medosebnimi odnosi, 

komunikacijo, čustvenim stikom med njimi in otroki, kar vpliva na oblikovanje otrokove 

samopodobe, krepi njihovo samozavest, občutek sposobnosti, obenem pa vpliva tudi na 

kasnejše odnose. Strokovnim delavcem so pomembni tudi dejavniki splošne klime in kulture 

vrtca ter institucionalni dejavniki, premajhen pomen pa pripisujejo njihovi osebnosti in 

njihovim pričakovanjem, kar v največji meri vpliva na tista dogajanja v vrtcu, ki jih vzgojitelji 

in pomočniki ne načrtujejo oz. premalo načrtujejo, o njih ne razmišljajo tako poglobljeno in 

niso določena v uradnih dokumentih. Menijo, da na dejavnike prikritega kurikuluma najbolj 

vplivajo njihova stališča, empatija ter osebnost, kar se nanaša na to, kako vidijo sebe, otroke, 

kakšna so njihova posredna sporočila, ki jih dajejo otrokom, vse to pa se kaže v njihovem 

rutinskem ravnanju. Strokovni delavci pri tem pozabljajo, da na vzgajanje in oblikovanje 

vsakodnevne rutine poleg vsega omenjenega pomembno vpliva tudi njihovo pojmovanje o 

vzgojnih ciljih in metodah ter njihovo razumevanje vzgoje, izobraževanja in otroštva. 

Nezavedna pričakovanja vzgojiteljev so skupna točka prikritega kurikuluma in njihovih 

subjektivnih teorij. Pri vzgajanju v ospredje postavljajo predvsem tiste cilje, s katerimi 

razvijajo komunikacijske spretnosti, samostojnost otrok in njihovo samozavest. Najmanjšo 

pomembnost pripisujejo discipliniranju ter s tem povezano tudi kaznovanju in 

prepovedovanju, kar so včasih poudarjali zagovorniki avtoritarnega stila vzgoje, danes pa se 
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je takšen pogled že spremenil. Naravnani moramo biti k temu, da bomo v ospredje postavljali 

čustva otrok, da jih bomo spoštovali in upoštevali. To v praksi še vseeno ni povsod 

zagotovljeno, kar kažejo tudi ugotovitve našega raziskovanja. Otroke premalo upoštevajo tudi 

pri načrtovanju dejavnosti; pri tem upoštevajo njihovo osebnost, vendar jim vodenja 

dogodkov še vseeno ne prepuščajo. Trdili so, da dnevno rutino načrtujejo skupaj s svojim 

strokovnim delavcem v skupini, in sicer tako, da ima prilagodljivo strukturo, ki dopušča 

otrokom možnost izbire. Tega pa, kot je ugotovljeno iz pridobljenih rezultatov, potem v 

praksi ne zagotavljajo. Dnevna rutina poteka za vse otroke hkrati/istočasno. Pri 

prehranjevanju se še vedno pojavlja, da morajo otroci poskusiti hrano, ki jo zavračajo, kot tudi 

to, da morajo čakati za mizo tako dolgo, da z jedjo zaključijo tudi ostali. Temu bi se morali 

vzgojitelji in pomočniki izogibati, ker ravno v takšnih trenutkih, ko morajo otroci čakati, 

nastane največ konfliktov. Kot kaže raziskava, tudi pri počitku ni upoštevano načelo možnosti 

izbire, kajti večina izvaja počitek kot obvezo, saj so v času počitka vsi otroci na ležalnikih. To 

je v nasprotju s Kurikulumom za vrtce (2011), ki opredeljuje počitek in spanje kot neobvezni 

in tudi časovno ne preveč strogo določen del dnevne rutine. Možnost izbire je upoštevana 

samo pri izboru aktivnosti in pri oblikovanju prostora, kjer lahko otroci samostojno izražajo 

svoje želje in predloge. To bi se moralo spremeniti pri vseh dejavnostih dnevne rutine, tudi pri 

počitku, prehranjevanju, prehodih med dejavnostmi ter prihodih in odhodih otrok iz vrtca, kar 

pa zahteva od strokovnih delavcev pogostejše in podrobnejše načrtovanje posameznih 

dejavnosti. Načelo možnosti izbire in soodločanja omogoča otrokom kritično mišljenje in 

lastno sprejemanje odločitev ter odgovornosti. 

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti tudi, če se pojavljajo kakšne razlike med pogledi strokovnih 

delavcev iz javnih in zasebnih vrtcev. Bistvenih razlik ni bilo zaznati, v praksi je še vedno 

prisotno mišljenje »za vse enako«. Iz tega lahko sklepam, da torej organiziranosti ustanove 

(institucionalni dejavnik) ne moremo pripisati takšne pomembnosti kot jo lahko vzgojitelju 

samemu. Za uresničevanje načela možnosti izbire, upoštevanja otrok in njihove osebnosti, 

zagotavljanje prilagodljive strukture dnevne rutine ter drugih kurikularnih vrednot je potrebna 

refleksija vzgojiteljevih vednosti (subjektivnih teorij o otroku, učenju, vzgoji in 

izobraževanju). Na to pa pomembno vpliva osebnost vzgojitelja, njegova pripravljenost do 

tega, da se spreminja, da je kritičen do sebe, da raziskuje svojo lastno pedagoško prakso ter 

išče možnosti za izboljšanje in spreminjanje obstoječega stanja. 
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PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE IN POMOČNIKE 

VZGOJITELJEV 
Spoštovani!  

 

Sem Timeja Kragolnik Račnik in zaključujem študij predšolske vzgoje v Ljubljani. V okviru 

diplomskega dela z naslovom Pogledi vzgojitelja na dejavnike prikritega kurikuluma v vrtcu 

želim v empiričnem delu raziskati, kakšni so vaši pogledi do dejavnikov prikritega 

kurikuluma, kako oblikujete aktivno vlogo v komunikaciji z otroki, kakšni so vaši pogledi na 

vzgojo otrok in kako se vaše subjektivne teorije povezujejo s prikritim kurikulumom. Na vas 

se obračam s prošnjo za pomoč pri reševanju anonimnih anketnih vprašalnikov, katerih 

rezultati bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene in mi bodo v veliko pomoč pri 

izvedbi diplomskega dela.  

 

1. Kateri so po vašem mnenju bistveni dejavniki, ki vplivajo na izvajanje prikritega 

kurikuluma v vrtcu?  Obkrožite največ tri odgovore. 

 

a. prikrita pričakovanja strokovnega delavca 

b. čustveni stik med strokovnim delavcem in otrokom 

c. medosebni odnosi in komunikacija 

d. organiziranje dnevne razporeditve dejavnosti in prostora 

e. uveljavljanje pravil 

f. splošna klima in kultura vrtca 

g. drugo (dopišite): __________________________ 

   

2. Ocenite dejavnike prikritega kurikuluma od 1 do 5. Z znakom X označite ustrezno 

okence ob posameznem dejavniku (1 pomeni, da je za vas ta dejavnik najmanj 

pomemben, 5 pa najbolj pomemben).  

 
Dejavniki prikritega kurikuluma:  1 2 3 4 5 

splošna klima in kultura vrtca, institucionalni dejavniki (normativi o številu otrok, 

oprema vrtca, lokalni pogoji, vodenje) 

     

medosebni odnosi, komunikacija, čustveni stik med strokovnim delavcem in 

otrokom 

     

osebnost strokovnega delavca in njegova pričakovanja      

uveljavljanje pravil, norm in vrednot      

organiziranje vsakodnevne rutine      

 

3. Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na dejavnike prikritega kurikuluma? 
Obkrožite samo en odgovor. 

 

a. osebnost strokovnega delavca 

b. avtonomija strokovnega delavca 

c. stališča in empatija strokovnega delavca 

d. pojmovanja strokovnega delavca o otroštvu in vzgoji 

e. drugo (dopišite): _________________________ 
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4. Kako pogosto načrtujete dejavnosti dnevne rutine? Z znakom X označite ustrezen 

odgovor ob posamezni dejavnosti dnevne rutine. 

 
Dejavnosti dnevne rutine: vsakodnevno tedensko mesečno nikoli 

prihodi in odhodi v vrtec     

hranjenje     

počitek     

igra in dejavnosti     

bivanje na prostem     

prehodi med dejavnostmi     

 

5. Kako načrtujete dnevno rutino in kako pri tem vključite otroke? Možnih je več 

odgovorov. 

 

a. načrtujete jo skupaj s svojim strokovnim delavcem v skupini 

b. dnevna rutina ima prilagodljivo strukturo in dopušča otrokom možnost izbire 

c. dnevno rutino prepuščate spontanosti 

d. prisluhnete otrokom in upoštevate njihovo osebnost 

e. otrokom prepustite vodenje določenih dogodkov 

f. drugo (dopišite):  

 

6. Kako potekajo dejavnosti dnevne rutine? Pri posamezni trditvi izberite vam 

ustrezen odgovor, označite ga z znakom X.  

 
Dejavnosti dnevne rutine: nikoli redko občasno pogosto vedno 

Dejavnosti dnevne rutine potekajo za vse 

otroke hkrati (istočasno). 

     

Vztrajate pri tem, da poskusijo hrano, ki jo 

zavračajo. 

     

Ko otrok zaključi z jedjo, počaka za mizo, da 

zaključijo tudi ostali. 

     

V času počitka so vsi otroci na ležalnikih. 

 

     

V skupini je mogoče zagotoviti, da se nekateri 

otroci igrajo, medtem ko drugi spijo/ počivajo.  

     

Otroci samostojno izbirajo med aktivnostmi. 

 

     

Otroci so vključeni v načrtovanje in 

oblikovanje dnevne rutine. 

     

Otroci s svojimi željami in predlogi pomagajo 

pri oblikovanju prostora. 
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7. Katere cilje postavljate v ospredje pri razvoju otrok? Obkrožite samo en odgovor. 

 

a. cilje za razvijanje socialnih sposobnosti (empatičnost, skrb za druge, dober 

član skupine) 

b. izobraževalne cilje, razvijanje znanj na posameznih vsebinskih področjih 

kurikuluma 

c. razvijanje komunikacijskih spretnosti, samostojnosti in samozavesti 

d. cilje discipliniranja (spoštovanje sprejetih meja, pravil in etičnih načel) 

 

8. Izmed naštetih osebnostnih lastnosti ocenite vsako od 1 do 5. Z znakom X označite 

ustrezno okence ob posamezni lastnosti (1 pomeni, da je za vas ta lastnost najmanj 

pomembna, 5 pa najbolj pomembna in menite, da odlikuje dobrega vzgojitelja/ 

pomočnika).  

 
Lastnosti vzgojitelja/ pomočnika: 1 2 3 4 5 

kreativen      

razumevajoč      

optimističen      

samozavesten      

komunikativen      

prilagodljiv      

ima rad otroke in svoj poklic      

empatičen (sposoben vživljanja v druge)      

profesionalen (vsesplošno izobražen 

strokovnjak) 

     

 

Za konec vas prosim še za nekaj osebnih podatkov. Obkrožite črko pred trditvijo, ki velja 

za vas. 

 

Zaposleni ste kot: 

a. vzgojitelj 

b. pomočnik vzgojitelja 

 

Vaša starost je: 

a. manj kot 20 let 

b. od 20 do 30 let 

c. od 31 do 40 let 

d. od 41 do 50 let 

e. od 51 let in več 

 

Ustanova, v kateri ste zaposleni: 

a. javni vrtec 

b. zasebni vrtec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaša izobrazba je: 

a. srednja vzgojiteljska šola 

b. višješolski (strokovni) program (6/1) 

c. visokošolski strokovni program (1. 

bolonjska stopnja, 6/2) 

d. univerzitetni program in specializacija 

po visokošolskih strokovnih programih 

(2. bolonjska stopnja, 7) 

e. drugo (dopišite):_______________
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