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POVZETEK 
 
V vzgojno-izobraževalnih ustanovah se vedno pogosteje diskutira o tem, kako nuditi 
otrokom več možnosti za njihovo udeležbo in sodelovanje oz. soustvarjanje 
vsakodnevnega življenja in učenja v vrtcih. Participacija otrok je povezana s pogledom 
na otroke kot na kompetentna bitja, kar pomeni, da jih odrasli dojemamo kot sposobne 
delovanja, empatičnega razmišljanja, socialno odzivne in kot posameznike, ki se 
zavedajo svojih potreb in jih izražajo. 
 
Dejstvo, da se participacija pogosto omenja, še ne pomeni, da je široko uveljavljena, 
saj mnogi ugotavljajo, da je še vedno bolj retorika kot dejanska praksa. V preteklosti je 
bila participacija povezana predvsem z alternativnimi pedagoškimi koncepti, danes jo 
poudarjajo in je zapisana v številnih nacionalnih kurikulumih. V nemški zakonodaji je 
področje participacije posebej opredeljeno, prav tako tudi obvezujoče za strokovne 
delavce. Le-ti so po zakonu odgovorni, da pri otrocih vzbudijo interes za sodelovanje 
pri odločitvah, ki jih zadevajo, saj so otroci ob vodstvu odraslih zmožni biti 
kompetentni partnerji vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojiteljev v kreiranju 
institucionalnega življenja. V slovenskem Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 1999) 
participacija ni eksplicitno opredeljena, vendar imajo vzgojitelji možnost, da jo kljub 
temu po lastni presoji udejanjajo v vrtčevskem vsakdanu.  
 
Magistrsko delo obravnava primerjavo predšolskih dokumentov in zakonskih podlag v 
Sloveniji in Nemčiji, ki vključujejo participacijo otrok, participativne prakse dela v 
nemškem vrtcu ter subjektivne teorije študentov predšolske vzgoje v Sloveniji o 
participaciji otrok.  
 
Empirični del sloni na kvalitativni raziskavi, v katerem sem združila različne metode 
raziskovanja. Najprej sem s komparativno metodo raziskovanja analizirala slovenske 
in nemške dokumente predšolske vzgoje, ki vključujejo participacijo otrok. Ugotovila 
sem, da koncept participacije v slovenskem kurikulumu za vrtce ni eksplicitno 
opredeljen, medtem ko je v nemškem bavarskem učnem in vzgojnem načrtu za otroke 
temu področju namenjenih kar nekaj poglavij. Z metodo opazovanja z udeležbo in 
deskriptivno analizo podatkov sem opisala nekaj participativnih praks dela v nemškem 
vrtcu in ugotovila, da je participacije otrok največ pri načrtovanju in izvedbi učnih 
dejavnosti. Kot tretjo, zadnjo metodo raziskovanja, pa sem uporabila kvalitativno 
vsebinsko analizo za analizo intervjujev fokusnih skupin študentk predšolske vzgoje v 
Sloveniji. Uporabila sem jo za prepoznavanje prepričanj in subjektivnih teorij 
študentov v povezavi s participacijo otrok in pogledom na otroka kot na 
kompetentnega partnerja odraslemu pri kreiranju svojega življenja. Rezultati so 
pokazali, da so študentke, ki so v času študija že obravnavale teoretične koncepte v 
povezavi s participacijo otrok v vrtcih, v povprečju bolj naklonjene ideji 
kompetentnega otroka in uveljavljanju participativnih praks dela v vrtce, kot tiste brez 
predznanja. 
 
Ključne besede: participacija otrok, zakonska opredelitev participacije, nemški vrtec, 
otroška konferenca, subjektivne teorije študentov  
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ABSTRACT 
 
The discussions about the children´s opportunities for participation, cooperation and 
co-creation of the daily life in kindergarten, as well as making decision about things 
that concern them are increasing in educational institutions. The children´s 
participation concept is built on the view that they are competent and as such treated as 
capable of active functioning, empathic thinking and social responsibility and that they 
are aware of their needs and expressing them. 
 
The fact that participation is very popular topic does not mean that it is widely 
implemented. Many experts found out that it is still mainly a discussion topic rather 
than an actual practice. In the past, participation was primarily associated with the 
alternative pedagogical concepts, however, today it is defined and included in many 
national curriculums. For example, the scope of participation is specifically defined in 
the German law for kindergartens. Moreover, it is defined as a mandatory practice for 
kindergarten teachers. They are legally responsible to inspire children and motivate 
them to participate in decisions that affect them. Under the guidance of adults, children 
are able to be competent partners in the creation of an institutional life. In the Slovene 
early childhood curriculum (Bahovec idr., 1999), participation is not explicitly defined 
but kindergarten teachers have nevertheless the option to integrate components of the 
children´s participation in a kindergarten. 
 
This master thesis includes (1) comparison of pre-school documents and laws in 
Slovenia and Germany regarding the children´s participation, (2) analysis of adoption 
of participatory practice in the specific German kindergarten in Munich; and (3) 
analysis of subjective theories related to the participation of children of Slovenian 
preschool education students.  
 
The empirical part is based on the qualitative research in which I have used different 
research methods. Firstly, I have analyzed the Slovenian and German documents, 
which are involving the children´s participation topics, with a comparative method. I 
found out that the concept of participation in the Slovene Early Childhood Curriculum 
is not explicitly defined, while in German Bavarian Learning and Educational Plan for 
the Children this concept has several devoted chapters. Secondly, with the metod of the 
participant observation and descriptive analysis I was able to describe practices of 
participatory work in the German kindergarten. I have found out that the most practices 
are related to the planning and implementation of learning activities. As the final 
method of the research, I have used qualitative content analysis to analyze focus 
groups with preschool education students in Slovenia. I have identifyed their beliefs 
and subjective theories in connection to the chrildren participation and the views of the 
child as the co-creators of the institutional life. The results have shown that the 
students who have discussed the theoretical concepts in their classes are more in favour 
of the idea of a competent child and promotion of participatory work practices in 
kindergartens than their peers.  
  
 
Key words: children´s participation, legal definition and scope of participation, 
German kindergarten, child conference, subjective theories of students 
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I UVOD 
 
V sodobnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah se vedno pogosteje diskutira o tem, 
kako dati otrokom več možnosti za njihovo udeležbo in sodelovanje oz. soustvarjanje 
vsakodnevnega življenja in učenja v vrtcih. Dejstvo, da se participacija pogosto 
omenja, še ne pomeni, da je široko uveljavljena, saj mnogi ugotavljajo, da je še vedno 
bolj retorika kot dejanska praksa. Področje participacije v slovenski in nemški 
zakonodaji in kurikulumu ni opredeljeno na enak način. Stopnja participacije in načini 
vključevanja participacije otrok v vrtčevsko delo so med drugim odvisni tudi od 
vzgojiteljevih1 subjektivnih teorij in pogledov na otroka, otroštvo ter vzgojo in učenje. 
 
Participacija otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je od uvedbe 
Konvencije o otrokovih pravicah, ki je pomembna tudi za področje participacije 
otrok, vse bolj priljubljena tema strokovnih razprav. Razhajanja med priljubljenostjo 
tematike participacije na eni in relativno počasnim udejanjanjem v praksi na drugi 
strani, je mogoče pripisati tudi pojmovanjem, prepričanjem in implicitnim teorijam 
praktikov. Participacija nima izjemnega pomena le na predšolski ravni, temveč je v 
smislu življenjsko usmerjene socialne pedagogike in konceptom opolnomočenja, tudi 
eden izmed ključnih izhodišč za socialnopedagoško delo. V magistrskem delu sem 
koncept participacije otrok v vrtcu povezala s spoznanji obeh področij. 
 
O temi participacija otrok v vrtcu je že veliko raziskanega, saj je eno izmed ključnih 
področij vzgojiteljevega dela v vrtcu. Kljub temu številni avtorji še vedno opozarjajo, 
da področje ni dovolj raziskano in bi mu v prihodnosti morali nameniti več 
pozornosti. Ugotovitve magistrskega dela bodo doprinesle k širšemu pogledu na 
participacijo v vrtcih, razširjenemu naboru primerov participativnih praks dela v 
vrtcu, k razširitvi področja subjektivnih teorij študentov predšolske vzgoje v Sloveniji 
o participaciji otrok v vrtcih, ne nazadnje pa bodo povezale participacijo kot ključni 
koncept predšolske vzgoje s koncepti socialne pedagogike, ki jih tako strokovni 
delavci v vrtcu kot tudi socialni pedagogi lahko uporabijo pri svojem delu.   
 
V teoretičnem delu je najprej opredeljen pojem participacije in zakonske opredelitve 
participacije v Sloveniji in Nemčiji. Nato so predstavljeni koncepti, povezani s 
participacijo otrok v vrtcu in s subjektivnimi teorijami pedagoških delavcev v vrtcu; 
ob koncu pa še udejanjanje participacije v vrtcu na področjih rutinskih dejavnosti, 
načrtovanja in izvedba učnih dejavnosti in na področju specifičnih projektov 
spodbujanja participacije. 
 
V empiričnem delu je najprej predstavljen raziskovalni problem, iz katerega sem 
izhajala pri nadaljnjem raziskovanju. Nato sem poleg ciljev raziskave, raziskovalnih 
vprašanj in metodologije povzela tudi dobljene rezultate raziskovanja in njihovo 
interpretacijo. Zaključila sem s sklepom, v katerem sem teoretična izhodišča povezala 
z dobljenimi rezultati.  

																																																								
1 Kadar v magistrski nalogi uporabim moško (vzgojitelj, strokovni delavec, avtor, udeleženec) ali 
žensko obliko (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, udeleženka) vedno mislim na osebe obeh spolov. 
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II TEORETIČNI DEL 

 OPREDELITEV POJMA PARTICIPACIJA 1
Beseda participacija je prevzeta iz izvorno latinske besede »participare«, pomeni 
udeležbo in sodelovanje (Dobrick, 2011).  
 
Participacija predstavlja eno izmed ključnih izhodišč socialnopedagoškega dela. 
Thiersch (1987, v Zorc-Maver, 1997) participacijo poleg prevencije, regionalizacije, 
decentralizacije pomoči in integracije, šteje za eno izmed načel življenjsko usmerjene 
socialne pedagogike. Meni, da gre pri participaciji za udeleževanje in soodločanje 
uporabnikov pri socialnopedagoškem delu (prav tam). 
 
Participacija ima pomembno vlogo tudi pri konceptu krepitve moči oz. 
opolnomočenja. V tem procesu posameznik namreč začne prevzemati nadzor nad 
sabo in svojim življenjem (Herrmann, 2003). Participacija je znotraj tega koncepta 
opredeljena kot del socializacije, ki posamezniku omogoča boljšo vključitev v 
socialno okolje. Razumeti jo je treba kot sodelovanje uporabnika v procesu pomoči za 
odločanje o njegovem življenju. Na ta način strokovnjak lažje prepozna njegove 
potrebe in želje, prav tako tudi spoštuje pravice (prav tam). 
 
M. Batistič Zorec (2010) piše o konceptu participacije na predšolski ravni. Pravi, da je 
tesno povezana s pogledom na otroke kot na kompetentna bitja, kar pomeni, da jih 
odrasli dojemamo kot sposobne delovanja, empatičnega razmišljanja, da so socialno 
odzivni, se zavedajo svojih potreb in jih izražajo. Ob vodstvu odraslih so torej otroci 
zmožni biti kompetentni partnerji vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojiteljev v kreiranju 
institucionalnega življenja (Batistič Zorec, 2010).  

Kot opisujejo A. Clark, A. T. Kjørholt in Moss (2005, v Rutar, 2013) se participacija 
kot »pedagogika poslušanja« začne že s poslušanjem otrok in slišanje njihovega 
glasu, kar kaže na tendenco umeščanja otroka kot zmožnega izražanja, samoizražanja 
in nosilca pravic. Za participacijo otrok je značilna soudeležba v procesih odločanja v 
rutinskih vsakodnevnih dejavnostih ali v povezavi z nekaterimi večjimi spremembami 
na ravni institucije (Kjørholt, 2005, v Rutar, 2013) pa tudi lokalne skupnosti (Clark, 
McQuail in Moss, 2003, v Rutar, 2013). 
 
Hart (1992) izpostavi participacijo kot pogoj državljanske vzgoje in demokratičnega 
državljanstva. Menil, da je o konceptu participacije nemogoče diskutirati, ne da bi 
imeli v mislih razmerja moči in pravičnosti distribucije ter recipročnost pripoznanja 
(prav tam). 
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 ZAKONSKA OPREDELITEV PARTICIPACIJE 2

2.1 ZAKONSKA OPREDELITEV PARTICIPACIJE V SLOVENIJI 

 BELA KNJIGA O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V REPUBLIKI 2.1.1  
SLOVENIJI 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v republiki Sloveniji (1995) (v nadaljevanju: Bela 
knjiga), celovito ureja vse ravni šolskega sistema, tudi na področju vrtcev (Krek in 
Metljak, 2011). V Beli knjigi (Krek in Metljak, 2011, str. 18) je na temo participacije 
zapisano: »V javnih vrtcih in šolah, ki so del družbe, mora proces vzgoje in 
izobraževanja mladih generacij temeljiti na teh skupnih vrednotah in jih usposabljati za 
samostojno življenje, za skupno delovanje in participacijo v političnem življenju«. V 
Beli knjigi se izpostavlja nujnost izobraževanja otrok za razvijanje sposobnosti 
dejavnega državljanstva, torej aktivne družbene in politične participacije (Krek in 
Metljak, 2011). 
 

 ZAKON O VRTCIH 2.1.2  
Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo v Sloveniji, ki poteka v javnih in zasebnih 
vrtcih (Zakon o vrtcih, 2005). Participacija v zakonu sicer ni neposredno omenjena, so 
pa za omenjeno področje pomembna naslednja načela, ki sestavljajo 3. člen Zakona o 
vrtcih (prav tam). To so načela: 

- demokratičnosti,  
- pluralizma,  
- enakih možnosti za otroke,  
- upoštevanja različnosti med otroki, 
- pravice do izbire in drugačnosti. 

 
4. člen Zakona o vrtcih sestavljajo cilji predšolske vzgoje. Za področje participacije so 
pomembni cilji (prav tam): 

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah, 
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter 

razvijanje neodvisnega mišljenja. 
 

 SLOVENSKI KURIKULUM ZA VRTCE 2.1.3  
»Kurikulum za vrtce je 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, 
199)« (Bahovec idr., 1999, str. 3). Slovenski kurikulum za vrtce je svojo vsebino črpal 
iz že omenjene Bele knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakona o 
vrtcih in iz Izhodišč kurikularne prenove (prav tam). 
Slovenski Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 1999) sicer temelji na demokratizaciji 
življenja v vrtcih, vendar pa številni teoretiki (Batistič Zorec, 2010; Turnšek, 2006) 
ugotavljajo, da participacija v našem Kurikulumu za vrtce sploh ni opredeljena oz. ni 
neposredno omenjena. M. Batistič Zorec (2010) in N. Turnšek (2006) se strinjata, da 



Klara	Letnik	(2017):	Participacija	v	nemškem	in	slovenskem	vrtcu.	
	
	

	 12	

participacijo, kljub temu da ni nikjer eksplicitno omenjena, posredno podpirajo mnoga 
načela zajeta v Kurikulumu. Taka načela so:  

- načelo demokratičnosti in pluralizma, ki predpostavlja nujnost različnih 
programov, teoretskih pristopov in modelov, različne metode dela in načine 
dela s predšolskimi otroki v vrtcu, in fleksibilnost v prostorski in časovni 
organizaciji življenja in dela v vrtcu (Bahovec idr., 1999);  

- načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 
multikulturalizma, ki med drugim vključuje upoštevanje skupinskih razlik 
(glede na spol, starost, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor ipd.) in 
ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje (prav tam); 

- načelo omogočanja izbire in drugačnosti, ki poleg programov za predšolske 
otroke, med katerimi bodo starši lahko izbirali, vključuje »na ravni načrtovanja 
dejavnosti in na ravni organizacije tako prostora kot časa, ki omogoča otrokom, 
da izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, 
interese, sposobnosti, razpoloženje ipd., pri čemer je zelo pomembno, da gre za 
izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med 
sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, »usmerjeno 
zaposlitvijo« in prosto igro« (prav tam, str. 12); 

- načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih 
načinov izražanja, ki med drugim vključuje »stalno skrb za sprotno 
zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje 
tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi 
iz otrokovih samoiniciativnih pobud, vključuje tudi pomen spodbujanja ter 
navajanja na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov, 
prav tako zgoraj omenjeno načelo med drugim vključuje vsesplošno 
omogočanje ter spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom izražanja, 
pri čemer je pomembno upoštevanje njihovih individualnih potreb in interesov 
ter pravice do zasebnosti« (prav tam, str. 16–17). 

 

2.2 ZAKONSKA OPREDELITEV PARTICIPACIJE V NEMČIJI 
V nemških zakonskih podlagah, ki se navezujejo na vrtce in neposredno na otrokove 
pravice, je participacija opredeljena bolj direktno in konkretno kot v slovenskem 
predšolskem prostoru. Kot navaja G. Debatin (2016), vključevanje otrok v procese 
odločanja in sodelovanja pri pedagoških procesih in odločitvah ni pedagoški trend, 
temveč nuja in obveza. 
 

 NEMŠKI SOCIALNI ZAKONIK 2.2.1  
Na nacionalni ravni opredeljevanja vzgoje in izobraževanja je na območju Nemčije 
pomemben Nemški socialni zakonik (nem.: Socialgesetzbuch, s kratico: SGB). Za 
področje participacije je pomemben 7. člen (nem.: SGB VII, Kinder- und 
Jugendhilfgesetz, s kratico: KJHG), ki pravi, da naj bodo otroci in mladostniki, 
skladno s svojo stopnjo razvoja, vključeni v vse odločitve, ki jih zadevajo. Zakon 
omogoča vsem otrokom pravico do vzgoje in izobraževanja v odgovorni in 
skupnostno naravnani instituciji. Vsakemu otroku mora biti v instituciji zagotovljeno 
in omogočeno razvijanje samostojnega in odgovornega ravnanja, skladno z njegovo 
stopnjo razvoja, zmožnostmi ter okoljem in družino iz katere prihaja (Dobrick, 2011). 
K udejanjanju tega zakona so zavezani vsi nemški vrtci (Kühn, 2014), čeprav se 
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zvezne države Nemčije razlikujejo po svojih kurikulumih (nem: Bildungs- und 
Erziehungsplan) (Debatin, 2016).  
 

 BAVARSKI ZAKON O INTEGRATIVNIH VRTCIH 2.2.2  
Vrtec, katerega prakso dela sem imela priložnost spoznati, se nahaja v zvezni deželi 
Bavarski. Tukaj je področje participacije podrobneje opisano v Bavarskem zakonu o 
integrativnih vrtcih (nem.:  Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, s 
kratico: BayKiBiG) (Reichert-Garschammer, 2012).  
 
Za področje participacije so v Bavarskem zakonu o integrativnih vrtcih pomembni trije 
odstavki poglavja o  vzgojno-izobraževalnih ciljih: 

- V prvem odstavku (Art. 1 Abs. 1 BayKiBiG) je zapisano, naj otrok, skladno s 
svojo stopnjo razvoja, že od samega začetka, aktivno sooblikuje proces učenja 
v katerega je vključen. Pedagoški delavci v predšolskih ustanovah imajo 
nalogo, da v spodbudnem učnem okolju prek učnih metod, skrbijo za to, da 
otrok razvija svoje sposobnosti skladno z vzgojnimi in učnimi cilji.  Osnovni 
cilj pedagoškega dela je vzgojiti osebe, ki bodo zmožne živeti v skupnosti, 
bodo empatične in bodo lahko odgovorno oblikovale svoje življenje ter 
uspešno izpolnjevale zahteve svoje družine, države in družbe nasploh (prav 
tam). 

- Drugi ostavek (Art. 1 Abs. 2 BayKiBiG) se nanaša na vzgojno-izobraževalno 
delo pedagoških delavcev, ki naj bo usmerjeno v podporo otrokom in naj 
izhaja iz podlage inkluzivne pedagogike, prav tako pa naj bo individualno in 
hkrati celostno; z upoštevanjem otrokove starosti, spolne identitete, 
temperamenta, močnih točk, interesov, talenta, učnih sposobnosti in učnega 
tempa, ovir in področij primanjkljaja ter kulturnega ozadja otroka. Pedagoški 
delavec je zavezan k spremljanju in dokumentiranju otrokovega razvoja s 
pomočjo ocenjevalnih obrazcev (nem.: Beobachutungsbogens) (prav tam). 

- Tretji odstavek (Art. 1 Abs. 2 BayKiBiG) opisuje temelje pedagoškega dela 
strokovnih delavcev, katerih delo naj temelji na konceptu inkluzije, 
udeleženosti, sprejemanju različnosti ljudi. Vsi otroci imajo možnost, da jih 
strokovni delavici znotraj delovanja vzgojno-izobraževalne ustanove 
podpirajo v procesih udeleževanja, sodelovanja, soodločanja in samoodločanja 
pri odločitvah, ki jih zadevajo (prav tam).  

 
V Bavarskem zakonu o integrativnih vrtcih je za področje participacije relevantno tudi, 
da imajo otroci pravico do nesodelovanja, če se za to odločijo sami. Pri tem odrasli 
nosijo odgovornost, da pri otrocih vzbudijo interes za sodelovanje pri odločitvah, ki jih 
zadevajo (prav tam). 
 
Participacija je v nemških zakonskih podlagah razumljena kot udeležba v smislu 
součinkovanja, sooblikovanja in soodločanja. Temelji na partnerstvu in dialogu. V 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah je vsakemu otroku omogočeno prevzemanje 
odgovornosti za vsakodnevne aktivnosti, v katere je vključen, in ki se ga zadevajo. 
Otroci imajo tudi pravico oblikovati aktivnosti, dokler so le-te, združljive z delovanjem 
in načeli vzgojno-izobraževalne ustanove (prav tam). Starost otrok sicer igra 
pomembno vlogo pri oblikah participacije otrok pri vsakodnevnih aktivnostih, vsekakor 
pa ne postavlja pod vprašaj vključevanja participacije v otrokovo življenje. 
Sodelovanje prek dialoga ne sme biti omejeno z verbalnim načinom komunikacije. 
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Opazovanje in interakcija z otrokom sta prav tako sestavna dela dialoga. Mlajši kot je 
otrok, toliko bolj je pomembno opazovanje signalov, ki jih otrok pošilja tudi prek 
telesne govorice. Pri ustrezni podpori so otroci sposobni aktivno in ciljno orientirano 
sodelovati pri načrtovanju svojega vsakdana (prav tam).  
 

 ZASNOVA VRTCA 2.2.3  
Vsak vrtec v Nemčiji se javnosti predstavlja s svojo Zasnovo vrtca (nem.: Konzeption 
vom Kindergarten). Kot navaja Textor (1996) je v Zasnovi vrtca zapisana osnovna 
predstavitev pedagoškega dela, ki velja le za določen vrtec. Zasnova vrtca je zato 
vedno edinstven zapis, ki se ga ne da prepisati oz. prevzeti iz Zasnove drugega vrtca. 
Zasnova vrtca ni statični zapis, pač pa jo je treba sproti prilagajati glede na 
spreminjanje pedagoškega dela v vrtcu (prav tam). Osnovna izhodišča Zasnove vrtca se 
črpajo iz učnega in vzgojnega plana, ki je določen za vsako zvezno deželo posebej. Za 
zvezno deželo Bavarsko velja Bavarski učni in vzgojni načrt na otroke, od vključitve v 
dnevno varstvo do vstopa v šolo (nem. Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan 
für Kinder in Tageseinrichtungen bis Einschulung) (Reichert-Garschammer, 2012). V 
njem so podrobno opisana posamezna področja, ki se nanašajo na vrtčevsko delo. Za 
področje participacije je aktualno poglavje o demokratičnem principu v vrtcu. Osnovna 
ideja je, da naj bi bil princip demokracije vključen v vsakdan vrtca, in naj bi temeljil na 
tolerantnosti drugih kultur, partnerstvu in kooperaciji. Dialog naj bi bil osnova vzgoje 
in izobraževanja (prav tam). 
V Zasnovi vrtca Oberföhring (nem. Konzeption vom Kindergarten Oberföhring) (2015) 
je participacija zajeta v poglavju »Udejanjanje participacije otrok«. Sprva je tema 
podkrepljena z zgoraj opisanimi zakonskimi podlagami Nemčije, nato pa je njeno 
udejanjanje predstavljeno tudi v praksi. Zapisano je, naj se participacija udejanja pri 
vsakodnevni rutini vrtca in organiziranju dneva v vrtcu, prav tako tudi pri opremljanju 
in urejanju igralnice in drugih prostorov vrtca, ki so namenjeni otrokom. Nazadnje je 
opisana tudi otroška konferenca, izpeljavo katere so si pedagoški delavci v vrtcu zadali 
kot cilj v šolskem letu 2016/17 (prav tam). 
 

2.3  KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH 
Konvencija o otrokovih pravicah je bil prvi dokument, ki je pravice otrok izrecno 
izpostavil (Turnšek, 2009). Generalna skupščina Organizacije združenih narodov jo je 
sprejela leta 1989, veljati pa je začela septembra, leta 1990. Cilj Konvencije je 
določiti merila za zaščito otrok pred zanemarjanjem in zlorabo. Konvencija zahteva in 
dopušča upoštevanje različnih kulturnih, političnih in materialnih okoliščin v državah. 
Do danes jo je podpisalo 193 držav, med drugimi tudi Slovenija in Nemčija (prav 
tam). S podpisom Konvencije o otrokovih pravicah se je družbena subjektiviteta 
pravic začela distribuirati tudi nepolnoletnim osebam (Kroflič, 2010).  

Kot navaja Burr (2007, v Rutar, 2013) je Konvencija o otrokovih pravicah tudi 
neposredni obvezujoči dokument otrokove participacije. Za področje participacije je 
ključen 12. člen Konvencije o otrokovih pravicah, kjer je navedeno, da imajo otroci 
pravico biti slišani in vzpostavlja soodločanje otrok in njihovo vidnost v socialnem 
prostoru. Njegova implementacija skupaj z uresničevanjem drugih državljanskih 
pravic pomeni veliko spremembo položaja otrok v večini družb v svetu in v odnosih 
med odraslimi in otroki. Kot navaja N. Turnšek (2009) 12. člen Konvencije o 
otrokovih pravicah zahteva, da prisluhnemo otroku in njegovo mnenje jemljemo 
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resno. Pri tem je pomembno poudariti, da priznavanje takih pravic otrokom ne 
pomeni izgube odgovornosti odraslih do otrok. Tudi G. Lansdown (2001) opozarja, 
da take pravice otrok ne pomenijo manjše odgovornosti odraslih do otrok. N. Turnšek 
(2009) in G. Lansdown (2001) se tako strinjata, da pravice, ki jih opisuje 12. člen 
prinašajo zahtevo, da odrasli sodelujejo z otroki, ne da bi do njih izgubili 
odgovornost. Etika soodločanja zavezuje strokovnjake, da se odpovejo dvomu v 
otrokovo kompetentnost (Turnšek, 2009). V sodobnih institucijah je namreč močno 
uveljavljeno prepričanje strokovnjakov, da oni sami vedo bolje kot uporabnik, kaj je 
zanj najbolje. Ideja krepitve moči oz. opolnomočenja zahteva od strokovnjakov, da 
ustvarjajo priložnosti in načine, ki uporabnikom omogočajo izražanje svojih 
življenjskih ciljev, idej in želja. Za področje vrtcev to pomeni, da je treba ustvarjati 
priložnosti, da bodo lahko otroci svoje cilje, ideje in želje izrazili na svoj lasten način 
(prav tam). 

Otrokove pravice, zajete v konvenciji, lahko razdelimo na tri skupine: pravice do 
oskrbe, pravice do zaščite in za področje participacije pomembne pravice do 
soudeležbe. Kroflič (2001) meni, da sta si vsebinska naravnanost prve in zadnje 
skupine pravic nasprotni. Omenjeni avtor (prav tam) zato vidi umetnost 
kompleksnega upoštevanja otrokovih potreb in pravic v ustreznem modelu vzgoje v 
iskanju otroku primernih vzgojnih rešitev. Pravi (prav tam), da pretirano zaščitniška 
vzgoja vodi v paternalizem, ko odrasli v imenu otroka prevzamemo popolno 
odgovornost nad odločitvami o otroku; medtem ko pretirano poudarjanje otrokove 
pravice do soodločanja vodi v situacijo, ko od otroka pričakujemo odgovorno 
odločanje o temah in vprašanjih, ki jim še ni dorasel. Lahko bi se zgodilo, da otrok to 
pravico začne doživljati kot obliko pritiska in zmanjševanje občutka varnosti (prav 
tam).  

V literaturi pogosto zasledimo kritiko, češ da o otrokovih pravicah pišejo in o njih 
diskutirajo odrasli ljudje, čeprav govorimo o participaciji otrok. R. Sinclair (1998) na 
to odgovarja z razmerjem moči, ki je povezano z otrokovo podrejeno vlogo v družbi. 
Ta je bila še posebej izrazita v obdobju, ko pravice otrok še niso bile artikulirane. 
Pomembno je tudi zavedanje, da problem nadmoči obstaja tudi v času, ko so te 
pravice artikulirane, kajti razumevanje, interpretacija in pogledi otrok na 
uresničevanje njihovih pravic se bistveno razlikujejo od razumevanja in interpretacije 
odraslih (prav tam). Šele v sedanjem obdobju lahko govorimo o obdobju vključevanja 
otrok v raziskave, v katere so vključeni otroci (Lindsay, 2000, v Rutar, 2013). V 
Veliki Britaniji sta A. Clark in Moss (2001, v Rutar, 2013) razvila pristop opazovanja 
in dokumentiranja otrokovih izkušenj, ki priznava pomen različnih perspektiv, 
vključno s perspektivami otrok. 
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 PARTICIPACIJA 3

3.1 PREMIK K NOVIM PARADIGMAM POGLEDA NA OTROKA 
»Študije o otroštvu, pogledu na otroka in otroštvo prinašajo odgovor na vprašanje 
položaja otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu, kar je povezano tudi z 
vzgojiteljevo podobo o otroku, ki je vezana na čas in prostor oz. na okolje ter 
zgodovinski in kulturni kontekst« (Rutar, 2013, str. 45). Kot navaja Potkonjak (1975, v 
Rutar, 2013) so se pogledi na vzgojo skozi zgodovino sicer spreminjali, vendar so 
vedno imeli družbeni značaj. Vzgoja predpostavlja določen odnos med ljudmi, ki je 
»nujno zmeraj del in izraz ožje ali širše skupnosti ljudi, tj. družbe« (prav tam, str. 20). 
Kot pravi Kosovel (1992, v Rutar, 2013) vzgojo določa »družbeno apriorna matrica 
vrednot«. Vzgoja nakazuje družbena razmerja in vrednote, s čimer so se v povezavi s 
pedagoško mislijo ukvarjali najprej filozofi. 

V zgodovini otroštva so otroke primarno obravnavali kot del družine ali skupnosti in 
kot objekt oskrbe. Starši in vzgojitelji so odločali, kaj je dobro zanje, govorili v 
njihovem imenu in interpretirali njihove potrebe in zahteve. Prav tako otroci niso bili 
obravnavani kot skupina s svojimi pravicami (Kirby, Lanyon, Cronin in Sinclar, 2003, 
v Rožič in Turnšek, 2010). Novi pogledi na otroštvo so se pojavili konec 80. let 
prejšnjega stoletja in so pripeljali k odmiku od dominantne paradigme, utemeljene v 
razvojni psihologiji, hkrati pa so pripomogli k rekonstruiranju otroštva v družbi. 
Glavne značilnosti tega novega pogleda se odražajo v tem, da je otroštvo družben 
konstrukt, da je otroštvo spremenljivka družbene analize (podobno kot spol ali 
narodnost) in v tem, da otroci so in morajo biti razumljeni kot aktivni člen pri 
oblikovanju in določanju svojega lastnega družbenega življenja (Rožič in Turnšek, 
2010). 

Prvi, ki je opozoril na pomen otrokove aktivne vloge v procesu učenja, je bil 
Komensky v svojem delu Materinska šola, prvič objavljenem leta 1633 (Rutar, 2013). 
Poleg tega da je poudarjal potrebo po izobraževanju v »pravem času«, na ustrezen 
način in z mislijo, da nič ne more biti v glavi, kar ni bilo prej v občutkih, je njegov 
prispevek zelo pomemben tudi na področju razvoja didaktičnega koncepta, ki poudarja 
otrokovo interakcijo z vsebino poučevanja (prav tam). Menil je, da otroci potrebujejo 
vzgojo in izobraževanje zato, ker so ljudje, zamisel vzgoje in izobraževanja pa naj bi 
človeku omogočala in pomagala uresničevati njegovo temeljno pravico, da v sebi 
razvije človeka. Menil je, da se mora izobraževanje začeti čim prej, že v otroški dobi, 
pred vstopom v šolo (prav tam). 

Participacija oz. soudeležba otrok pri odločanju in izbiranju je na področju vzgoje 
predšolskih otrok v zadnjem času ena bolj priljubljenih tem (Moss, Clark in Kjørholt, 
2005, v Batistič Zorec, 2010). O njej se veliko govori in piše, vendar tema ni nova, saj 
so o njej že v prejšnjem stoletju pisali različni teoretiki: Dewey (1999, v Turnšek, 
2009), Korczak (1979, v Valceva in Demakova, 2015), Malaguzzi idr. (Batistič Zorec, 
2010). Ti teoretiki so doprinesli k spremembi pojmovanja vlog na otroka in se v svojem 
razmišljanju obrnili stran od tradiconalne razvojne paradigme, za katero je značilno 
linearno razumevanje otrokovega razvoja. Otroštvo je znotraj tradicionalne paradigme 
pojmovano kot stanje nedoraslosti, nekompetentnosti, otrokove nesposobnosti 
razumevanja sveta in sprejemanja odločitev. Tako prepričanje je v preteklosti naletelo 
na številne polemike, ki so privedle do tega, da se je pojmovanje vloge otroka 
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spremenilo (Turnšek, 2009). Na otroštvo so gledali le kot na eno od stopnic na poti v 
odraslost, ki jo je treba preseči, da bi bila oseba naposled kompetentna (prav tam). Ker 
to pojmovanje zaznamuje celotno zgodovino človeštva je ključna obravnava novih 
pogledov na otroka, ki vključujejo demokratično in kritično pedagogiko. N. Turnšek 
(2009) piše, da so se novi pogledi na otroka v strokovni literaturi začeli pojavljati  
konec 20. stoletja. 

Ameriški filozof, psiholog in pedagog Dewey (1999, v Turnšek, 2009) je bil eden prvih 
teoretikov, ki je poudarjal nujnost izobraževanja za razvoj demokracije (Turnšek, 
2009). Po njegovem mnenju je za razvoj demokratične družbe pomembno, da otrokom 
zagotovimo njihove lastne izkušnje participacije, dialog in komunikacijo v družbenem 
življenju (Devjak idr., 2009).  

Med pomembne teoretike na področju participacije uvrščamo tudi poljskega 
humanističnega pedagoga Korczaka (1979, v Valceva in Demakova, 2015). Poudarja 
pravico otroka, da je spoštovan, ljubljen, dela napake, se uči, igra in med drugim tudi, 
da je udeležen pri odločitvah, ki ga zadevajo (Valceva in Demakova, 2015).  

Italijanski profesor Malaguzzi (1998, v Devjak idr., 2009) je celovito poudaril tezo o 
kompetentnem, bogatem in ustvarjalnem otroku v vrtcu. Omenjeni avtor je znan tudi 
kot utemeljitelj enega najbolj naprednih konceptov predšolske vzgoje z vidika 
udejanjanja participacije – koncept Reggio Emilia (Devjak idr., 2009). Ameriški 
družinski terapevt in socialni delavec Hoffman (1992, v Turnšek, 2009) v kontekstu 
participacije definira etiko participacije. Meni, da mora strokovnjak odstopiti od moči, 
ki mu jih daje posedovanje »resnic« in dokončnih odgovorov na vprašanja. Namesto 
tega bi moral strokovnjak oblikovati možnosti za dialog, za soustvarjanje rešitev (prav 
tam). 

Zaključimo lahko, da novi koncepti pogleda na otroka slonijo na predpostavki, da 
otroštvo ni deficit, ampak posebno razvojno obdobje, ki ima vrednost samo po sebi. 
Otroci so lahko že v otroštvu pomembni sogovorniki odraslih, njihova mnenja in 
prispevke je treba upoštevati tudi v politikah družbenega razvoja. Koncepti novih 
pogledov na otroka, ki so opisani zgoraj, izhajajo iz predpostavke, da otroci zmorejo in 
želijo soustvariti življenje in pri tem sodelovati z drugimi (Turnšek, 2009).   
 

3.2 NAVIDEZNOST SVOBODNE IZBIRE 
Paternalizem je moč, ki se v veliki meri uresničuje nezavedno. Gre za željo ohranjanja 
moči in premoči znotraj nudenja pomoči (Guggenbühl, 1997, v Rutar, 2013). Razlika 
med paternalizmom in izbiro je ta, da prvi nastopa z argumentom pomoči, izbira pa z 
argumentom svobode in demokracije. Vendar je že Dewey (1971, v Rutar, 2013) 
opozarjal na to, da bi lahko izbiro kot priložnost v demokratičnih odnosih razumeli bolj 
kot kolektivno tehtanje in odločanje o skupnem dobrem in ne toliko kot individualno 
izbiro. Dewey (1971, prav tam) gleda na demokracijo kot na razmislek o delovanju in 
uravnavanju svojega delovanja v mislih z drugimi. 
 
Friere (1972) izbiro pojmuje kot temeljno človeško dimenzijo in s tem možnost 
spreminjanja. Svobodna izbira otrok je lahko problematična z vidika navidezne proste 
izbire (Rutar, 2013). S. Rutar (prav tam) povzema naslednja ključna vprašanja: 



Klara	Letnik	(2017):	Participacija	v	nemškem	in	slovenskem	vrtcu.	
	
	

	 18	

- »ali otrok avtonomno izbira, kot bi sam želel, ali gre za družbeno zaželene ter 
posredno vsiljene in pričakovane izbire v okviru liberalnega modela izvajanja« 
(Kroflič, 2008, v Rutar, 2013); 

- kaj otroci izbirajo, katere pobude dajejo otroci, na kakšen način; 
- zakaj otroci ne dajejo drugih pobud na drugačen način; 
- ali so vsebine in forme izražanja ujete v čas in prostor; 
- kateri otroci dajejo pobude in kateri ne; 
- katere pobude so slišane, pozitivno pripoznane in katere ne; 
- ali gre za navideznost priložnosti in možnosti izbir, ker se izbira uresniči, 

postane izbira šele s pozitivnim pripoznavanjem otrokove izbire« (prav tam, str. 
41). 

 
A. T. Kjhørholt (2005, v Batistič Zorec, 2010) skladno z zgornjimi vprašanji meni, da 
je otrokov glas na nek način vedno odsev moralnega in socialnega prostora, katerega 
del je. Prav zaradi tega ni nobena izbira povsem svobodna, saj vedno izhaja iz 
določenega socialnega in moralnega sveta, ki mu otrok pripada. Namesto 
osredotočenosti na individualno izbiro, da bi otroke osvobodili kontrole in moči 
odraslih, bi bilo po avtoričinem mnenju treba preučiti socialno naravnane prakse 
vrtcev. Oblikovanje avtonomnega posameznika bi bilo bolje nadomestiti z odnosno 
perspektivo, ki temelji na solidarnosti in skrbi za drugega ter na tem, da smo 
posamezniki vedno razpeti med pozicijama odvisnosti in neodvisnosti, 
kompetentnosti in nekompetentnosti (prav tam). Kroflič (2008) meni, da mora biti 
vzgoja ravno zato, ker je otrok vpleten v mrežo socialnih odnosov, usmerjena v 
dialoškost. 
 
Odgovori na zgoraj navedena vprašanja ponujajo dva konca iste podobe. Bodisi 
podobo paternalizma, ki omejuje in odvzema moč s premočjo, bodisi podobo izbire, 
ki dejansko spada v neizbiro in ujetost v trenutno dano, navidezno priložnost, ki je 
selekcionirana v danem trenutku samoumevnosti in izključene premoči (Rutar, 2013). 
 

3.3 KREPITEV MOČI IN PARTICIPACIJA 
Krepitev moči oz. angleško »empowerment« je pomemben socialnopedagoški 
koncept. Mesec (2006, v Videmšek, 2008) pomen koncepta razlaga z besedno zvezo 
»iti po moč«. Pomeni neke vrste sodelovanje med tistim, ki pomoč potrebuje in tistim, 
ki jo nudi. Gre za dvosmerni enakovreden proces (Videmšek, 2008). Vzgojitelj dela 
torej skupaj z otrokom. Spodbuja ga, da sam doseže cilje, s pomočjo svojih znanj, 
veščin in virov, ki jih ima, hkrati pa spodbuja razvijanje osebnih odgovornosti, 
prevzemanje novih vlog in spoprijemanje s tveganji ter možnostmi uspeha. 
Pridobivanje takšnih izkušenj je priložnost za osebni razvoj in učenje. Krepitev moči 
omogoči posamezniku, da razišče svoje potencialne vire moči in s tem prevzame 
nadzor nad svojim življenjem (Videmšek, 2008). 
 
Eden prvih, ki je v svoje delo vnesel besedo »empowerment« je bil Freire (1997, v 
Videmšek, 2008). Na ta način je opozoril na neenaka družbena razmerja, odnose moči 
in dominacije. Menil je, da naj bi strokovnjaki pri socialnem in socialnopedagoškem 
delu izhajali iz posameznika, njegove življenjske izkušnje in njegovega dojemanja 
sveta. Danes lahko termin prenesemo tudi na druga področja, med drugim tudi na 
področje vzgoje in izobraževanja (prav tam). Najpomembnejši poudarek koncepta je, 
da »... je upoštevana perspektiva sogovornika, da je sogovorniku omogočeno pridobiti 
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občutek lastne vrednosti  in občutek soudeleženosti v procesu soustvarjanja in iskanja 
rešitev« (Videmšek, 2008, str. 214). Koncept omogoča vzpostavitev delovnega 
odnosa, iz katerega se lahko učita tako uporabnik kot strokovnjak (prav tam).  
 
V tesni povezavi s konceptom krepitve moči je pojem participacije. Znotraj tega 
koncepta pomeni participacija del prevzemanja posameznikovega nadzora nad samim 
sabo in svojim življenjem (Herrmann, 2003). Aktivna participacija je del socializacije, 
ki posamezniku omogoča boljšo vključitev v socialno okolje, saj strokovnjak lažje 
prepozna posameznikove potrebe. Krepitev moči je torej proces, ki nujno vključuje 
participacijo posameznika. Na ta način postane posameznik aktivni sestavni del 
družbe (Videmšek, 2008).  
 

3.4 PEDAGOGIKA POSLUŠANJA 
Poleg pojma participacije se je v zadnjem času uveljavil še en soroden in z njim delno 
prekrivajoč se pojem, poslušanje (Batistič Zorec, 2010). Kot navajajo Moss, A. Clark 
in A. T. Kjørholt (2005, v Batistič Zorec, 2010) se pojem poslušanja od participacije 
razlikuje v tem, da je manj individualističen in bolj odnosno usmerjen. Pri poslušanju 
gre namreč za etiko odnosov z drugimi, ki je več kot odločanje in se razprostira 
globoko v vsakdanje življenje (Batistič Zorec, 2010). 
 
Pedagogika poslušanja temelji na konceptu Reggio Emillia in izhaja iz predpostavke 
razumevanja otroka kot bogatega in sposobnega (Rutar, 2013), prav tako razume 
otroka kot subjekta pravic in ne nasprotno – kot bitje potreb (Kroflič, 2010). »Vsi 
otroci so inteligentni, zmožni oblikovati pomene, razumeti svet v stalnem procesu 
konstruiranja znanja, identitete in vrednot« (Dahlberg in Moss, 2006, v Rutar, 2013, 
str. 122). Kroflič (2010) poudarja, da se šele pripoznanje otroka kot kompetentnega 
bitja približuje uresničevanju otrokove pravice do participacije, ki jo zagotavlja 
vzgoja, ki temelji na načelih pedagogike poslušanja. 
 
Osrednji del pedagoškega koncepta poslušanja sestavlja recipročni proces, v katerem 
se položaj poslušalca in položaj poslušanega izmenjujeta. Gre za udeleženost akterjev 
– otrok in odraslih ter za vzajemnost pričakovanj. Zraven recipročnosti, obsega 
koncept tudi zavedanje obstoja drugega, drugačnega in svojega (Rutar, 2013). Kot 
navaja Kroflič (2010) pomeni poslušanje v pedagogiki poslušanja metaforo za 
odprtost in občutljivost za poslušanje drugega, biti slišan in poslušanje z vsemi čutili 
(z vidom, tipom, vonjem, okusom in orientacijo), ne le z ušesi.  
Po mnenju C. Rinaldi (2005, v Turnšek, 2009) omogoča pedagogika poslušanja 
pedagogiko odnosov. »Omenjena avtorica (prav tam) – idejna voditeljica 
pedagoškega koncepta pedagogike poslušanja – pravi, da s poslušanjem otroške 
»teorije« in njihovega razumevanja sveta odkrivamo, kako otroci razmišljajo, kakšna 
vprašanja si postavljajo o svetu in kako razvijajo odnos do resničnosti« (Turnšek, 
2009, str. 34). Poslušanje opisuje kot način videnja in razmišljanja o sebi v odnosih z 
drugimi in s svetom (Rinaldi, 2006, v Kroflič 2010). Poseben pomen za spoznavanje 
sebe daje pomenu Drugega (Kroflič, 2010). Trdi, da nam lahko edino Drugi, ki je 
radikalno drugačen od nas samih, odgovori na vprašanje, kdo v resnici smo. Dialog z 
drugim kot drugačnim in medsebojno poslušanje pomenita novo kakovost vzgoje in 
izobraževanja predšolskih otrok (prav tam). 
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Poslušanje v okviru pedagogike poslušanja ne vpliva le na individualno raven, ampak 
tudi na institucionalno in na strateško raven. 
 
Na individualni ravni poslušanje vpliva na dogajanje med otroki, strokovnimi delavci 
vrtca in otrokovimi starši.  
Poslušanje otrok lahko vpliva na dogajanje otrok v skupini. Lahko so jim omogočene 
določene dejavnosti, ki jim prej niso bile, lahko se spremeni način dejavnosti in dela, 
otrokom se lahko tudi izboljša samopodoba ... (Clark, McQuail in Moss, 2003, v 
Rutar, 2013). C. Rinaldi (2006, v Kroflič, 2010), opozarja na pomen konteksta 
poslušanja v heterogenem okolju, kjer na razlike med otroki ne gledamo kot na 
težavo, ki od nas zahteva individualizirane pristope, pač pa kot na prednost oz. znak 
optimalnega učenja okolja. »Šele prek spoznavanja drugačnosti vsakega posameznika 
in različnosti v skupnem okolju se namreč med vrstniki kakor tudi med otroki in 
odraslimi osebami vzpostavijo pogajanje in izmenjava stališč, priložnosti za 
kognitivni konflikt, posnemanje in velikodušnost« (prav tam, str. 49). Do tega pride, 
ker se vednost v raznolikem okolju razvija mnogo bolje, kot v homogenem okolju, 
prav tako tudi zato, ker se v konfliktnih situacijah pojavi potreba po zagovarjanju 
lastnih stališč, ta pa postane katalizator temeljnega procesa metakognicije (Kroflič, 
2010).  
Poslušanje strokovnim delavcem daje priložnost za refleksijo njihove prakse, 
spremembo pravil in strategij za povečanje zaščite otrok, kajti otroci med svojim 
izražanjem delijo s strokovnimi delavci tudi svoje skrbi in vsakodnevne izkušnje 
(Clark, McQuail in Moss, 2003, v Rutar, 2013).  
Uporaba strategij poslušanja otrok omogoča tudi staršem spoznavati otrokove 
možnosti izražanja (prav tam).  
 
Na ravni institucije je lahko poslušanje priložnost za ponovni razmislek o rutini, 
aktivnostih in strukturi dneva, prav tako pa lahko privede do odločitev glede 
oblikovanja notranjega in zunanjega prostora (Rutar, 2013). 
 
Vpliv otrok na strateško raven, kot npr. oblikovanje in načrtovanje politike, je 
najmanj pogost. Kot opisuje S. Rutar (2013) je organizacija Save the Childen 
dokumentirala taka prizadevanja, vendar se o dejanskem vplivu mnenja otrok ni 
poročalo, kar pa je z vidika participacije ključno. »Otroci morajo prejeti povratno 
informacijo o morebitnih vplivih svojega izražanja oz. o razlogih, zakaj predlogov in 
idej otrok ni bilo mogoče upoštevati« (Rutar, 2013, str. 129).  
 
Kljub temu da sta si koncept poslušanja in participacije različna, se vedno pojavljata 
vzporedno drug z drugim. Tako pri enem kot pri drugem ne gre za orodje ali tehniko 
(npr. v raziskovanju ali kot način spremljanja otrokovega razvoja), temveč za pristop 
k življenju, ki zadeva medosebne odnose in delovanje posameznikov (Batistič Zorec, 
2010). 
 

3.5 SMISELNOST PARTICIPACIJE V VRTCIH 
Številni avtorji opozarjajo na razliko med navidezno participacijo v vrtcih in med 
resničnim soodločanjem in odločanjem otrok (Rutar, 2012; Debatin, 2016). S 
problemom navidezne participacije se je ukvarjal sociolog Hart (1992). Poudarja, da 
veliko projektov načrtujejo in vodijo odrasli, pri čemer otroci igrajo vnaprej določene 
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vloge, ki predstavljajo pozitivne izkušnje tako za odrasle kot tudi za otroke (Rutar, 
2012). To lahko postane problem, kadar je vključenost otrok nejasna ali celo 
manipulativna (prav tam).  
 
Zgoraj omenjeni avtor Hart (1992) je definiral stopnje participacije in jasno izpostavil 
stopnjo, pri kateri lahko začnemo govoriti o dejanski participaciji otrok. Hart (1992) 
pravi, da je najvišja stopnja participacije dosežena takrat, ko otrok sam iniciira 
projekt, pri katerem se otroci ter odrasli skupaj odločajo o tem. Seveda lahko o njej 
govorimo že v nekaterih stopnjah prej. Te so (Hart, 1992, v Rutar, 2012):  

1. otroci razumejo namene projekta, vedo, kdo je odločal glede njihove 
vključenosti v projekt in zakaj; 

2. odrasli se posvetujejo z otroki glede projekta, ki ga razvijejo in vodijo odrasli;  
3. za akcije na projektu se sicer odločajo odrasli, vendar to počno skupaj z 

otroki; 
4. projekt iniciira in vodi otrok sam.  

 
Hart (1992) opozori tudi na naslednje težave, ki pogosto spremljajo udejanjanje 
participacije. Težave hierarhično razdeli na tri stopnje, ki na prvi pogled sicer 
vključujejo participacijo, vendar gre v resnici le za navidezno participacijo. 
Manipulacijo pojmuje kot stopnjo neparticipacije, ki se lahko kaže na dva načina. Pri 
prvem načinu otroci ne razumejo vprašanja oz. problema, v katerem sodelujejo. Pri 
drugem načinu manipulacije se odrasli z otrokom sicer posvetuje, vendar mu ne da 
povratne informacije (Rutar, 2013). 
Dekoracija je naslednja neustrezna stopnja vključevanja otrok, ki ne sodi v koncept 
participacije. V taki situaciji se pogosto zgodi, da so otroci sicer del neke 
predstavitve, dogodka ali aktivnosti, vendar o sami stvari vedo zdelo malo, prav tako 
niso sodelovali niti pri organizaciji (prav tam).  
Tokenizem pomeni navidezno ponujeno možnost izražanja. Otroci sicer imajo 
možnost glasu, vendar v resnici njihov glas ne vpliva na končen izid. Okrogle mize so 
pogost primer tokenizma, saj so otroci na njih prisotni, vendar se na dogodek niso 
vsebinsko pripravili, prav tako se njihovo mnenje ne upošteva (prav tam). 
 

3.6 DILEME PRI URESNIČEVANJU PARTICIPACIJE 

Participacija oz. soudeležba otrok pri odločanju in izbiranju je na področju vzgoje 
predšolskih otrok v zadnjem času ena bolj priljubljenih tem (Moss, Clark in Kjørholt, 
2005, v Batistič Zorec, 2010) in prav zaradi njene priljubljenosti je nujno, da smo do 
tega koncepta kritični in se zavedamo pasti, njenih omejitev in nevarnosti njenega 
nereflektiranega uvajanja v prakso vrtcev (Batistič Zorec, 2010). 
 
Številne argumentacije, ki izražajo skepso v interpretaciji otrok se nanašajo na to, da 
ima otrok premalo sposobnosti in izkušenj, potrebnih za participacijo (Rožič in 
Turnšek, 2010). Vrtec je namreč javna vzgojno-izobraževalna ustanova, ki deluje po 
zunaj predpisanih okvirih, prav tako kot vsaka druga institucija države oz. družbe. A. 
Hočevar ter M. Kovač Šebart in Štefanc (2009) opozarjajo tudi na dejstvo, da otroci 
do polnoletnosti za svoje odločitve ne nosijo enake odgovornosti kot odrasli, torej 
niso odrasli ljudje z vsemi odgovornostmi. Po mnenju številnih avtorjev vrtec torej ne 
more delovati tako, da bi bilo vanj mogoče zaradi vzgojnih ciljev preprosto prenesti 
strukturo političnega sistema predstavniške demokracije, povedano drugače, vrtec ne 
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more predstavljati države v malem (Kovač Šebart in Krek, 2007). Tej tezi med 
drugimi oporeka tudi avtor Landsdown (2001, v Rožič in Turnšek, 2010, str. 344), ki 
trdi, »da imajo otroci prav tako kot odrasli različno razvite sposobnosti na različnih 
področjih življenja. Poudarja, da možnost participacije ni odvisna toliko od starosti 
otrok kot od pojmovanja otroštva pri odraslih in od njihove pripravljenosti, da 
zagotovijo primerne načine in priložnosti za participacijo (ki bodo ustrezali starosti 
otrok)«. 
 
Mnogi oporekajo participaciji otrok z utemeljitvijo, da je treba otrokom najprej 
predstaviti že postavljen okvir načel in družbenih norm ter pravil, ki jih je v vrtcu 
treba spoštovati (Kovač Šebart in Krek, 2007). Preden so otrokom podeljene pravice, 
se morajo otroci naučiti prevzemati odgovornost za svoja dejanja (Rožič in Turnšek, 
2010). Razprava in argumentacija z otroki o že postavljenem okviru je smiselna v 
kontekstu tistih ciljev vzgoje, ki zahtevajo poznavanje in razumevanje pravil ter 
smiselnost njihovega obstoja. Otroke na tej točki lahko tudi postavimo v reflektirajoč 
položaj, da razmislijo, zakaj so katera izmed načel in pravil pravzaprav sploh 
potrebna, čeprav se o njihovem obstoju ali neobstoju in o tem ali se jih bodo držali ali 
ne, sami ne morejo odločati (Kovač Šebart in Krek, 2007). Landsdown (2001, v Rožič 
in Turnšek, 2010) meni, da je eden izmed najbolj učinkovitih načinov spodbujanja 
otrokove odgovornosti ravno spoštovanje njihovih pravic. Kajti če je otrokom 
dovoljeno, da delijo svoje ideje v skupini in jih odrasli resno upoštevajo, se pri tem 
naučijo, da imajo vsi pravico biti slišani in da morajo to pravico spoštovati (prav tam).  
 
V literaturi je pogosto izražen tudi očitek, da s participacijo otroke prikrajšamo za 
otroštvo, saj jih preveč obremenjujemo. V Unicefovem poročilu (2003, v Rožič 
Turnšek, 2010) je bil navedeno: »otroci naj bodo otroci, ne pa da jih silimo v 
odgovornosti, ki jih morajo prevzemati odrasli«. Lansdown (2001, v Rožič Turnšek, 
2010, str. 346) meni, »da je potrebno upoštevati, da so otroci v vsakem primeru 
vključeni v sprejemanje »zelo« zahtevnih odločitev«. Na to tezo se nanaša 12. člen 
Konvencije o otrokovih pravicah, ki dolžnosti participacije ne vsiljuje, temveč jo 
zgolj zagotavlja kot človekovo pravico, možnosti in priložnost, ne gre pa za obvezo 
(prav tam). 
 
Številni avtorji se sprašujejo ali gre pri otroški participaciji za demokratičnost ali 
zgolj za videz demokratičnosti oz. manipulacijo? Pojem participacije je v tesni 
povezavi z demokracijo, ta pa vključuje svobodo odločanja in razpravljanja, vendar 
vse te pojme težko enačimo s svobodo in z odsotnostjo zakona, saj bi se razumevanje 
tako lahko hitro sprevrglo v nedemokratičnost in lažno svobodo otrok (Kovač Šebart 
in Krek, 2007). »Če verjamemo, da lahko otroci participirajo pri odločanju o vsem, v 
resnici pa (so)odločajo le na videz, so realni učinki večinoma natanko nasprotni od 
želenih« (Hočevar, Šebart in Štefanc, 2009). Navidezna demokratičnost otrok lahko 
privede do tega, da otroci dobijo občutek, da je demokracija prevara in da ni vredno 
sodelovati pri odločanju, saj njihove odločitve niso vplivale na končen izid. 
 
Še ena dilema, ki jo v zvezi z otrokovo participacijo izpostavljata M. Kovač Šebart in 
Krek (2007) je povezana s podrejenim položajem otroka. Omenjena avtorja (prav 
tam) trdita, da je otrok tudi v demokratično delujočem vrtcu postavljen v specifično 
podrejen položaj. Vzgoja v duhu demokratične kulture zato lahko dosega svoje cilje, 
če je otrokov podrejeni položaj jasno artikuliran in omejen skozi načela in pravila, 
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hkrati pa mu je zagotovljen prostor participacije povsod, kjer je to realno mogoče 
(prav tam). 
 
Ravno obratno od teze o podrejenem položaju otroka, številni avtorji menijo, da 
participacija vodi v pomanjkanje avtoritete in spoštovanja odraslih (Rožič in Turnšek, 
2010). Unicefovo poročilo to utemeljitev navaja kot »splošno razširjen mit, po 
katerem naj bi podeljevanje možnosti za participacijo pomenilo, da starši »predajo« 
otrokom vso svojo moč«. Dotaknejo se tudi vprašanja, ali otrokom z možnostjo 
participacije v procesu odločanja naložimo preveč moči, s katero ne znajo upravljati. 
Lansdown (2001, v Rožič in Turnšek, 2010) ugotavlja, da se otroci poslušanja lahko 
naučijo le tako, da odrasli poslušajo njih. Na ta način se naučijo tudi spoštovati druge 
ljudi. Ne moremo torej avtomatično sklepati, da se z možnostjo participacije otroci 
učijo, kako ignorirati odrasle. Glavne ugotovitve raziskave K. Müller (2009, v Rožič 
in Turnšek, 2010) so pokazale, da so starši, ki so vključevali pristope vključevanja 
otrok v vzgojo, poročali o manj zapletenih in bolj sodelovalnih in spoštljivih odnosih 
s svojimi otroki. 
 

3.7 DEMOKRATIČNO DRŽAVLJANJSTVO IN 
DEMOKRATIZACIJA PREDŠOLSKE VZGOJE 

Koncept aktivnega in/ali demokratičnega državljanstva prevladuje v zahodnoevropskih 
državah in kot osrednji cilj postavlja »vzgojo otroka za dejavno vključevanja v 
družbeno življenje, angažiran odnos do problemov skupnosti in vključevanje v oblike 
neposrednega demokratičnega odločanja v okoljih oz. ustanovah« (Turnšek, 2009, str. 
29). Temelji na tem, da je nujno vzgajati otroke tudi za dejavno spoprijemanje z 
aktualnimi vprašanji življenja v sodobnih družbah (Turnšek, 2009). Koncept je 
utemeljen na kritiki sodobnih institucij, ki se v svojem delovanju vse pogosteje 
oddaljujejo od interesa svojih uporabnikov in težijo k normalizaciji. N. Turnšek (prav 
tam) vidi vzgojo za demokratično državljanstvo kot primarno vzgojo za sedanjost oz. 
vzgojo za otroštvo v otroštvu in ne le kot pripravo na prihodnost oz. odraslost. Avtorica 
(prav tam, str. 29) državljansko vzgojo predšolskih otrok razume v smislu udejanjanja 
vloge otroka »kot udeleženca socialnih skupin, vrtca in drugih institucij, člana lokalne 
skupnosti in akterja, ki lahko s svojim delovanjem pomembno vpliva na podobo tega 
sveta«. Demokratično državljanstvo »pomeni ukvarjanje z zdajšnjim otrokovim svetom 
– ta pa je predvsem svet institucionalne stvarnosti vrtca, kjer predšolski otroci preživijo 
večji del dneva« (prav tam, str. 29). Ciljev državljanske vzgoje ni smiselno postaviti 
izključno za prihodnost, saj so otroci državljani že zdaj, v otroštvu, in kot takšni 
sposobni delovati po svojih močeh in tako spreminjati svet (prav tam). 
 
Otrok je še vedno za mnoge odrasle (tudi vzgojitelje) oseba, ki tekom vzgoje razvija 
svoje zmožnosti in sposobnosti, je torej še človek v nastajanju in se bo šele kasneje 
razvila v človeka. Temu ustrezno je tudi državljanska vzgoja pogosto razumljena kot 
projekt odraslih, ki je lahko bolj ali manj uspešen v procesu preoblikovanja otroka v 
odraslo osebo. Tudi institucionalno predšolsko vzgojo vse bolj obvladuje dominantni 
govor, otrokov vsakdan v vrtcu že vnaprej usmerjajo odrasli in je v mnogih pogledih že 
vnaprej določen z omejitvami prostora, materialov, dnevnim redom, časom, pravili ipd. 
(Turnšek, 2009). Rezultati slovenske raziskave (Turnšek, 2008b) pripravljene po vzoru 
švedskih vrtcev, so podobno kot na Švedskem pokazali, da imajo otroci le redko 
priložnost izraziti, kaj si želijo. Raziskava je pokazala, da vzgojiteljice otrokom sicer 
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dajejo priložnosti in možnosti za soodločanje, vendar so vprašanja, ki jim ga 
postavljajo omejene na vprašanja zaprtega tipa oz. med izbiro možnosti, ki jih ponuja 
odrasli (Kam bi šli na sprehod? Do reke ali igrišča?). Redko pa vzgojiteljice postavijo 
vprašanje odprtega tipa (Ali bi si želeli iti na sprehod?) (prav tam). Druga raziskava iste 
avtorice (2007) je pokazala, da je nivo otrokove participacije pri sprejemanju odločitev 
na ravni vrtca kot institucije, omejena na ravni, ki so povezane z implementacijo 
slovenskega Kurikuluma za vrtce. Otroci imajo najmanj možnosti za sodelovanje in 
soustvarjanje glede izgleda igralnice in njene opremljenosti ter o tem, katere igrače in 
učni pripomočki bodo sestavni del vrtčevskega okolja. Otroci so v največji meri 
vključeni v načrtovanje vsakodnevnih aktivnosti in vrtčevskega vsakdana (prav tam). 
 
Koncepta etike soodločanja in perspektive moči pedagoge zavezujeta k ustvarjanju 
priložnosti za sodelovanje, soodgovornost in soustvarjanje. Kot meni Hoffman (1994, v 
Turnšek, 2009) mora strokovnjak odstopiti od moči in namesto tega vedno znova 
ustvarjati priložnosti za pogovor, iskanje skupnih interpretacij in soustvarjanje rešitev.  
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 SUBJEKTIVNE TEORIJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV V 4
VRTCIH 

4.1 PRIKRITI KURIKULUM 
Kurikulum daje strokovno podlago za delo v vrtcih in pomembno vpliva na kakovost 
predšolske vzgoje, vendar na kakovost predšolske vzgoje prav tako, oz. še bolj, vpliva 
vzgojiteljevo sprejemanje in razlaganje Kurikuluma (Turnšek, 2002). 
 
V strokovni literaturi najdemo različne definicije prikritega kurikuluma. Defincijam je 
skupno, da se prikriti kurikulum nanaša na ravnanja vzgojiteljic, ki sicer niso zapisana, 
a vseskozi »delujejo« na otroke (Batistič Zorec, 2004).  
 
Prikriti kurikulum obsegajo tista dejanja vzgojiteljic, ki niso reflektirana, neposredno 
načrtovana in predvidena. Običajno je teh dejanj več v manj strukturiranih dejavnostih, 
ki se navezujejo na otrokovo prosto igro in dnevne rutine (npr. počitek, hranjenje …), 
saj na njih bolj kot vzgojiteljičino »naučeno znanje«, vplivajo njene vrednote in 
pričakovanja, ki jih ima v zvezi s svojimi predstavami o tem, kdaj je otrok priden in 
kako naj se vede (Kroflič, 2005). Prav tako se v teh pričakovanjih odraža tudi 
vzgojiteljičina ideologija, povezana s svetovnim nazorjem, religiozno in politično 
prepričanje ter kulturno pogojeni stereotipi oz. predstave (prav tam). Prikriti kurikulum 
deluje tako, da se na osnovi skupnih institucionalnih danosti izoblikujejo določeni 
stereotipni načini vedênja, ki se vtisnejo v osebnostno strukturo posameznikov in 
posameznic (Batistič Zorec, 2004).  
 
J. Lepičnik Vodopivec (2005) opozarja na stališča in empatijo vzgojiteljic, kot na dva 
pomembna elementa prikritega kurikuluma. N. Turnšek (2008a) navaja, da stališča 
vplivajo na to, kako zaznavamo in doživljamo določene situacije in objekte. Stališča so 
del kognicij, ki jih sestavljajo še znanja, osebne vrednote, cilji in preference (prav tam). 
Empatija vzgojiteljic prispeva k humanejšim medosebnim odnosom, ki se razvijajo v 
procesu vzgoje in izobraževanja. Empatija omogoča, da se med vzgojiteljicami in 
otroki razvije medosebno zaupanje, ki predstavlja temelj medosebnega odnosa 
(Lepičnik Vodopivec, 2005). 
 
E. D. Bahovec in Kodelja (1996, v Batistič Zorec, 2004, str. 129) opozarjata, da prikriti 
kurikulum »ne zadeva zgolj bolj ali manj ideološko obarvanih vsebin in učnih 
predmetnikov, ampak tudi, organizacijo vsakdanjega življenja in način komunikacije v 
vrtcu … Sem sodi vse, kar je v vrtcu samoumevnega in v zvezi s čimer otroci pogosto 
nimajo izbire: dnevni red in urejenost vrtca, potek hranjenja in spanja, način 
organiziranja in izbor dejavnosti in še kaj«. 
 
V Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 1999) je jasno izraženo zavedanje o zapletenosti 
vzgojnega procesa, ki ne obsega le načrtovanih in namernih ravnanj (Batistič Zorec, 
2004). Kroflič (2005) kot rešitev vidi refleksijo lastne vednosti in osebnih vrednot, saj 
trdi, da je to predpogoj za prepoznanje možnosti pozitivnega sprejemanja tistih najmanj 
strukturiranih elementov otrokovega bivanja v vrtcu. 
 



Klara	Letnik	(2017):	Participacija	v	nemškem	in	slovenskem	vrtcu.	
	
	

	 26	

4.2 POMEN SUBJEKTIVNIH TEORIJ  
Ustrezna zakonska osnova in strokovno sestavljeni nacionalni kurikulumi so eden od 
pogojev za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, vendar niso edini. Zakonske 
osnove in vsebina kurikuluma zaživijo šele prek neposrednega pedagoškega dela, 
pedagoške prakse, dnevne rutine, ki so odvisne od pedagoškega vodje, svetovalne 
službe in vzgojiteljic, ki neposredno skrbijo za usmerjanje vzgojno-izobraževalnega 
procesa (Kroflič, 2008). Na kakovost predšolske vzgoje poleg zgoraj naštetega 
vsekakor vplivajo tudi stališča, vrednote in prepričanja vzgojiteljev o vzgoji in 
njihovo razumevanje otrokovega razvoja. Zanemariti ne gre tudi okolja in kulture 
znotraj katere se vrtec razvija in katere del je (Turnšek, 2002).  

»Ne glede na to, kakšno izobrazbo ima posameznik in s čim se v življenju ukvarja, 
najbrž ni nikogar, ki ne bi imel bolj ali manj izdelanih pogledov na to, kako se otroci 
razvijajo in učijo ter kaj in kako vpliva na njihovo osebnost in vedênje« (Batistič 
Zorec, 2004, str. 132). B. Marentič Požarnik (2000, v Batistič Zorec, 2004) 
pojasnjuje, da so subjektivna ali osebna pojmovanja naše osebne ideje, ki jih imamo o 
nekem pojavu in nam pomagajo razložiti svet ter se v njem znajti. Pogosto so 
čustveno in vrednostno obarvana, ne povsem zavestna in logična. Pojem subjektivnih 
teorij vključuje tudi eksplicitno izražena stališča oz. vrednote  in implicitne teorije, ki 
jih sestavljajo nereflektirana, rutinska in pretežno nezavedna ravnanja (Batistič Zorec, 
2004). 
 
Pričakovanja strokovnih delavcev v vrtcih so v neposredni zvezi s prikritim 
kurikulumom in s subjektivnimi teorijami strokovnih delavcev (Rutar, 2013). Tako 
subjektivne teorije kot tudi prikriti kurikulum sta teoretska konstrukta, ki se delno 
prekrivata in v preučevanju nenamernih in nenačrtovanih ravnanj in učinkov vzgoje 
(Batistič Zorec, 2004). »Pojem subjektivnih teorij je širši v tem smislu, da poleg 
implicitnih  –  nereflektiranih, rutinskih ter pretežno nezavednih ravnanj  –  zajemajo 
tudi eksplicitno izražena stališča in vrednote. Pojem prikritega kurikuluma pa je širši v 
razumevanju, da na odnose med odraslimi in otroki v instituciji vplivajo tudi 
institucionalni dejavniki, na katere vzgojiteljice pogosto ne morejo vplivati (npr. 
normativi o številu otrok in opremi vrtca, lokalni pogoji, vodenje ...)« (prav tam, str. 
130). Razlika med njima je tudi v predmetu raziskovanja. Preučevanje prikritega 
kurikuluma se namreč nanaša na sociološko oz. filozofsko analizo razmerij gospostva, 
medtem ko so subjektivne teorije vzgojiteljic bolj predmet socialnopsihološkega 
raziskovanja (prav tam). 

 
M. Batistič Zorec (2005) vidi možnosti za spreminjanje subjektivnih teorij in ravnanj 
v samorefleksiji. »Zelo pomembno je kritično razmišljanje o znanstvenih teorijah, 
samospraševanje o njihovih temeljnih predpostavkah ter njihovi uporabnosti v praksi« 
(prav tam, str. 29). Ozaveščanje subjektivne teorije poteka namreč z opazovanjem, 
dialogom, razpravo in s kritičnimi pripombami drugih opazovalcev oz. sodelavcev. 
Pogoj za samorefleksijo vrtca in posamezne vzgojiteljice je redna timska evalvacija, 
kjer strokovne delavke izmenjujejo mnenja v strokovnih diskusijah. Priporočljivo je 
tudi, da z njimi vsaj občasno sodelujejo še nevpleteni svetovalci (npr. supervizorji) 
(prav tam). 
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4.3 SUBJEKTIVNE TEORIJE VZGOJITELJIC 
Vzgojiteljevo prepričanje, povezano z modeli, potrebami, vrednotami, občutki, s 
podobami in rutinami enakovredno določa proces vzgoje in izobraževanja kot njegove 
kompetence – znanje s profesionalnega področja. Slednje predstavlja potencial za 
ravnanje, vendar ne predstavljajo vedenja samega (Rutar, 2013). Vzgojiteljeva podoba 
o otroku, verjetju o otroku in otroštvu, vlogi otrok in otroštva v družbenem kontekstu je 
ključna za njegovo ravnanje in mero vključevanja participacije v vsakdanje življenje 
(prav tam).  
 
Skozi zgodovino so se pogledi na otroštvo spreminjali. Kot opisuje M. Batistič Zorec 
(2005) je v današnjem času opazen trend k vedno večji čustveni investiciji v otroka, 
manj avtoritarni vzgoji ter k večjemu upoštevanju in spoštovanju otroka. »Krute prakse 
zapostavljanja, telesnega kaznovanja otrok in moralnega oblikovanja z ustrahovanjem 
so že vsaj v prejšnjem stoletju zamenjale bolj demokratične oblike vzgoje otrok. Sredi 
prejšnjega stoletja se je začelo obdobje permisivnosti v vzgoji, za katero je značilno 
svetovanje staršem, naj se ravnajo po potrebah otroka, zlasti pri hranjenju in toaletnem 
treningu ter škodljivost agresivnega ravnanja z otrokom« (prav tam, str. 27).  
 
V preteklosti sta pedagoška teorija in praksa izoblikovali vzgojno-izobraževalne 
koncepte, ki med drugim temeljijo tudi na različnem pojmovanju vzgoje. Kroflič 
(2008) opisuje naslednja dva koncepta. Kulturno-transmisijski model vzgoje temelji na 
pojmovanju vzgoje kot prenosu vnaprej izdelanih obrazcev znanja,  vrednot in veščin iz 
starejše na mlajšo generacijo; za procesno-razvojni model vzgoje pa je značilno 
pojmovanje vzgoje kot relativno načrtnega sistema dejavnikov, ki podpirajo razvoj 
otrokovih osebnostnih lastnosti in potencialov (prav tam). Isti avtor (2008) nadaljuje, 
da če vzgojo pojmujemo na podlagi kulturno-transmisijskega modela, torej kot prenos 
že izdelanih obrazcev znanja, vrednot in veščin, je vzgojiteljica tista, ki posreduje 
obstoječe kulturno pogojeno znanje, otrok pa je objekt poučevanja, ki posredovano 
znanje sprejme. Za takšen model vzgoje je značilna pretežno enosmerna komunikacija 
(od vzgojiteljice k otroku) ter enostavne oblike učenja, ki omogočajo čim hitrejše 
ponotranjanje predpisanih učnih vsebin. Kadar pa vzgojo pojmujemo na podlagi 
procesno-razvojnega modela, se je potrebno zavedati optimalnega prepleta strategij 
(vzgojiteljičinega) poučevanja in (otrokovega) učenja. Ta je mogoč le ob predpostavki 
obojesmerne komunikacije, v kateri vzgojiteljica lažje prepoznava otrokove strategije 
učenja in motive za učne aktivnosti, brez česar ni mogoče pričakovati otrokove 
pripravljenosti za učne aktivnosti (prav tam). 
 

 SUBJEKTIVNE TEORIJE SLOVENSKIH VZGOJITELJIC 4.3.1  
Kot so pokazali rezultati evalvacijske študije, ki je bila izvedena ob uvajanju 
Kurikuluma za vrtce (Bahovec idr., 1999) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 
(Kroflič idr., 2002) na subjektivne teorije vzgojiteljic izmed psiholoških teorij 
najmočneje vpliva behavioristična teorija in »k otroku usmerjena filozofija«.  
 
Behaviouristični pogled poudarja, da je človek predvsem produkt okolja. Vzgojiteljice 
skladno s to teorijo menijo, da je njihovo delo to, da učijo otroke, popravljajo njihove 
napake, jim zagotavljajo dober zgled in jih motivirajo za učenje. R. De Vries in 
Kohlberg (1990, v Batistič Zorec 2004) ugotavljata, da vzgojiteljice skladno z 
behaviourističnim pogledom na vzgojo in izobraževanje pogosto menijo, da je dobro 
to, »kar deluje«, pri čemer izhajajo iz lastnih izkušenj in iz izkušenj drugih. Kriteriji za 
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to, »kaj deluje«, so določeni z njihovimi pogledi in vrednotami oz. z njihovimi 
subjektivnimi teorijami o vzgoji in izobraževanju. Cilji takega pristopa so postavljeni 
na osnovi kratkoročnega učinka, npr. pravilnih odgovorov in primernega obnašanja 
otrok, odnos med vzgojiteljico in otrokom pa je pojmovan kot enosmeren odnos od 
poučevanja k učenju. Zgoraj omenjena študija je pokazala, da vzgojiteljice na ravni 
stališč zagovarjajo konstruktivistični pogled na vzgojo, po katerem ima spodbudno 
učno okolje prednost pred direktnim poučevanjem. Več kot polovica vzgojiteljic je v 
vzorcu omenjene študije zagovarjala socialno-konstruktivistični pogled na vzgojo v 
vrtcu, ki temelji na prepričanju, da vzgojiteljica vodi in pomaga otrokom v procesu 
raziskovanja, da postopoma obvladajo tisto, česar sami še ne zmorejo (Batistič Zorec, 
2004).  
 
Iz raziskav v slovenskih vrtcih devetdesetih let je razvidno, da je dobršen del 
vzgojiteljic bližje koncepciji kurikuluma, ki izhaja iz otroka. Raziskava E. D. Bahovec 
in Kodelje (1996, v Turnšek 2008a) je pokazala, da so pisne priprave na vzgojno delo 
(za polovico vzgojiteljic) predvsem postopek določanja poti za doseganje vnaprej 
zastavljenih ciljev vzgojiteljic ali ciljev uradnega vzgojnega programa. Zgoraj 
omenjena novejša raziskava Krofliča idr. (2002) pa je pokazala, da pri slovenskih 
vzgojiteljicah vse bolj prevladuje »k otroku usmerjena filozofija«. Vzgojiteljice se 
zavedajo pomena spoštovanja in upoštevanja otrokovih pravic, npr. zagovarjajo 
individualizirano zadovoljevanje otrokovih potreb povezanih s prehrano, pitjem in 
spanjem v vrtcu, zavedajo se otrokove pravice do zasebnosti in intimnosti ter pravico 
otrok do izbire (Kroflič idr., 2002). Tudi rezultati raziskave N. Turnšek in A. Rožič 
(2010) se ujemajo s predhodnimi raziskavami (Kroflič idr., 2002, Turnšek 2008a, 
2009). Rezulatati so pokazali, da sta več kot dve tretjini slovenskih vzgojiteljev – 
udeležencev projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje 
elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emillia na področju predšolske 
vzgoje –  naklonjenih ideji kompetentnega otroka in praksam otroške participacije. V 
isti raziskavi narejena klastrska analiza je prepoznala konsistenten vzorec stališč 
vzgojiteljev, ki niso v podporo otroški participaciji – prisoten je bil pri manjšini 
vzgojiteljev. Osrednja predpostavka tega vzorca je bilo prepričanje, da je otroštvo čas 
nezrelosti in nezmožnosti delovanja (Turnšek in Rožič, 2010). 
 
N. Turnšek je v svoji raziskavi (2008b) ugotovila, da imajo otroci majhen vpliv na 
odločitve, ki jih sprejmejo v vrtcu, zlasti na organizacijske odločitve (npr. 
sooblikovanje podobe igralnice, nakup igrač in opreme ...), medtem ko so otroci bolj 
vključeni v načrtovanje dejavnosti in pripravo vrtčevskih prireditev in praznovanj. 
Druga raziskava iste avtorice (Turnšek, 2005, v Turnšek, 2009, str. 32) je pokazala, »da 
je sodelovanje in soodločanje otrok med slovenskimi vzgojiteljicami najpomembnejša 
prioriteta v zagotavljanju kakovosti vzgoje v vrtcih«. Je pa načrtovanje dela po principu 
otrokove participacije redkeje prenešeno v prakso, kar nakazuje potrebo po 
izobraževanju za uporabo ustreznih modelov in pristopov (prav tam). 
 

 SUBJEKTIVNE TEORIJE NEMŠKIH VZGOJITELJIC 4.3.2  
Področje subjektivnih teorij vzgojiteljic o participaciji v vrtcu je v Nemčiji slabo 
raziskano. Za vrtce posameznih nemških dežel ne obstaja en skupen kurikulum, temveč 
le posamezni programi, načrti in priporočila za delo. To pomeni, da je vsebinska 
zasnova in praktično udejanjanje pedagoškega dela v vrtcu v prvi vrsti odvisno od 
odločitev vzgojiteljic in posledično od njihovih subjektivnih teorij (Müller, 2007). V 
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kvalitativni raziskavi K. Müller (2007) so rezultati pokazali, da intervjuvane 
vzgojiteljice in vzgojitelji razumejo pod pojmom izobraževanje otrok, posredovanje in 
usvajanje znanja. Vzgojiteljice v Nemčiji vidijo svojo vlogo v vrtcu v pripravi in 
omogočanju učnih situacij otrokom, prav tako sebe vidijo kot otrokovega učnega 
spremljevalca (Bolow, 2011; Rank 2008, v Brandl, 2016). Na delo vzgojiteljic v 
Nemčiji prav tako najbolj vpliva »k otroku usmerjena filozofija« (Brandl, 2016). 
 

4.4 OZAVEŠČANJE IN SPREMINJANJE SUBJEKTIVNIH TEORIJ 
IN VLOGA SVETOVALNE SLUŽBE V VRTCU 

»Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z izobraževanjem pedagoških delavcev, poudarjajo, da je 
proces ozaveščanja subjektivnih teorij ključni dejavnik profesionalnega razvoja. 
Sposobnost za refleksijo in avtorefleksijo je osnova spreminjana« (Turnšek, 2008b, str. 
46). Fenstermacher (1994, v Turnšek, 2008b) navaja, da mora biti osebno praktično 
znanje nenehno predmet utemeljevanja, argumentiranja in (samo)raziskovanja, kajti 
drugače sploh ne moremo govoriti o znanju. 
 
Dewey (1993, v Turnšek, 2008b) je bil med prvimi, ki je poudarjal pomembnost 
refleksije za izobraževanje in poučevanje. Na refleksijo ni gledal kot na razmislek o 
izseku stvarnosti ali posamezni ideji, temveč kot na razumevanje sosledij in posledic 
(prav tam). »Raziskave, ki so se ukvarjale z miselnimi procesi vzgojiteljic – zlasti 
presojanja in sprejemanje odločitev v povezavi s pedagoško prakso – so spodbudile 
razvoj različnih metodoloških pristopov in tehnik, utemeljenih na refleksiji in 
samoevalvaciji« (Armour-Thomas, 1989, v Turnšek, 2008b, str. 47). 
 
Tehnike, usmerjene v prepoznavanje miselnih procesov, so npr. glasno razmišljanje, 
retrospektivni intervju, stimulirano pomnjenje in pisanje dnevnika. Navedenim 
tehnikam je skupno, da vključujejo različne oblike verbalnega poročanja (Turnšek, 
2008b). Za prepoznavanje miselnih procesov se uporablja tudi tehnika disonance, »pri 
kateri skuša raziskovalec z različnimi aktivnostmi sprožiti notranje nesoglasje med 
stališči posameznika« (prav tam, str. 47). Poznamo pa tudi tehnike, ki se osredotočajo 
na prepoznavanje in reflektiranje osebnih vrednot, kot npr. razjasnjevanje vrednot. Pri 
tej tehniki gre za avtorefleksijo osebnih stališč posameznika v kontekstu iskanja 
alternativ (Raths, 2001, v Turnšek, 2008b). 
 
Baldwin in Vaughn (1993, v Turnšek, 2008b) opozarjata na problem relevantnosti 
raziskovanja procesov ozaveščanja. Nujno se jima zdi, da se raziskovalec vpraša o 
relevantnosti proučevanih procesov v odnosu do praktičnih problemov v vrtcu. Kot 
problematično ocenjujeta raziskovanje kognicij v hipotetičnih situacijah. N. Turnšek 
(2008b) navaja, da so projekti ozaveščanja subjektivnih teorij lahko problematični tudi 
v primeru, ko se tehnike avto-refleksije uporabljajo izključno kot sredstvo 
preoblikovanja stališč in osebnih teorij v skladu s specifičnimi pedagoškimi koncepti. 
 
Šele ko vzgojitelj subjektivne teorije ozavesti in uvidi, jim dodeli ustrezen pomen in jih 
preoblikovane vgradi v svojo zavest. Šele nato jih lahko prenese v svoj pedagoški 
koncept oz. pristop (Korthagen, 2001, 2004, 2005 in 2007, v Jug, 2008). Korthagen 
(2004, str. 77–97, v Jug, 2008) opredeljuje koncept osebnostnega razvoja v smeri 
razvijanja bistvenih kvalitet kot tistih, ki vzpostavljajo jedro vzgojiteljeve poklicne 
identitete, njegovih prepričanj in osebnostnega poslanstva. 
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»Po Korthagenovem modelu »bistvenih kvalitet« zasedajo mesto vhodnih površinskih 
inputov naši vedenjski vzorci (reakcije in konkretna ravnanja), ki so lahko posledica 
posameznih znanj, izkušenj, opazovanj ipd. Kompetence kot zmožnosti in sposobnosti 
posameznika nas same po sebi še ne pripeljejo do »bistva oz. jedra« vzgojiteljeve 
poklicne identitete in njegovega osebnega poslanstva, so pa pomembni konstrukti, ki 
nastajajo kot produkti prepletov osebnostnih lastnosti in zunanjih reakcij, namenjenih 
za opravljanje in uresničevanje poklicnih nalog. Kompetencam sledijo vrednote, ki jih 
je posameznik v procesu preizkušanja izbral kot sebi primerne in ustrezne. Kažejo se v 
stanju opredeljenosti posameznika do npr. »svoje filozofije dela« ipd. Za vzgojitelja je 
pomembno, da se svojih jedrnih vrednot zaveda na kognitivni, emocionalni in 
motivacijski ravni, saj je za učinkovito delovanje oz. akcijo potrebno doseči ustrezno 
ravnovesje med že omenjenimi ravnmi. Identiteta vključuje celostno razumevanje 
samega sebe, saj zajema vrednote, prepričanja, želje, usmeritve, v katere posameznik 
verjame, da ga najboljše predstavljajo. Osebno poslanstvo, ki ga vsak posameznik 
doživlja kot last svoje identitete, je najgloblja in najpomembnejša »jedrna« plast. V 
vsakem posamezniku je v ponotranjeni obliki kot »življenjski moto«, ki ga je moč 
spoznati v vseh njegovih »sijočih« dimenzija poklicnega delovanje le prek celostnega 
uvida in (ali) jedrne samorefleksije (Korthagen, 2001, 2004, 2005 in 2007, v Jug, 2008, 
str. 50–51)«. 
 

 
Slika 1: Korthagnov model nivojev sprememb v vzgojiteljevem delovanju 

 
»Korthagen (2004) je razvil model jedrne refleksije, prek katerega si posameznik 
ozavesti in zviša svoje zmožnosti za preoblikovanje obstoječega znanja, izkušenj, 
kognitivnih struktur, občutkov, čustev, motivacije za učenje in angažiran odnos do 
dela. Avtor opisuje štiri faze, ki so primerne za spodbujanje in razvijanje (aktivnega) 
reflektirajočega razvoja na podlagi analize prakse in kognicij, ki usmerjajo 
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posameznikovo razmišljanje, ravnanje, vrednotenje in celostno delovanje (Jug, 2008, 
str. 52)«. Omenjeni avtor (prav tam) zagovarja postopen proces po naslednjih fazah: 
 

- prva faza: spodbujanje refleksije na konkretni enoti ali v situaciji vzgojiteljevih 
izkušenj; 

- druga faza: razmišljanje vzgojitelja o svoji subjektivni teoriji, ki jo le-ta 
uporablja in prakticira v situacijah in svojih ravnanjih; 

- tretja faza: faza kognitivnega konflikta, v kateri vzgojitelj občuti nezadovoljstvo 
in nezadostnost svoje subjektivne teorije, kar ga vodi k zniževanju 
pomembnosti lastne subjektivne teorije; 

- četrta faza: faza, v kateri se vzgojitelju ponudijo raziskovalno preizkušena 
spoznanja oz. znanstvene teorije. Po kognitivno-konstruktivističnem modelu gre 
v tej fazi za elemente in procese (re)konstruiranja, ki posameznika prek 
refleksije o lastni refleksiji in kognicijah, ki usmerjajo posameznikovo vedenje, 
pripeljejo do nove preoblikovane konstrukcije (prav tam). 

 
Kontinuirano izgrajevanje strokovne poklicne identitete pomembno prispeva k 
profesionalnemu razvoju ter k osebni in poklicni rasti vzgojitelja. Temelji na refleksiji 
lastne pedagoške prakse in njene integracije z novimi spoznanji stroke (Jug, 2008). 
 

4.5 SUBJEKTIVNE TEORIJE VZGOJITELJIC IN ETNOTEORIJE  
V sodobnem času prevladuje prepričanje, da se subjektivne teorije predstavnikov 
različnih družbenih skupin in kultur med seboj razlikujejo (Batistič Zorec, 2004).V 
novejši strokovni literaturi se za kulturno pogojene (in s tem različne) osebne 
vrednote uporablja termin etnoteorije oz. sistemi kulturno posredovanih vrednot. 
 
S. Harkness in Super (1996, v Batistič Zorec, 2004) pravita, da je raziskovanje 
etnoteorij povezano z novimi interdisciplinarnimi pristopi do kulturnega in 
osebnostnega razvoja. Menita, da je starševsko razumevanje otrokove narave, razvoja 
in vedênja v veliki meri pogojeno z njihovo kulturo ali subkulturo. »Etnoteorije 
izvirajo iz splošnega sistema prepričanj v določeni kulturi. Nastajajo v kontekstu 
življenja v določenem okolju in času ter so povezane z življenjskimi izkušnjami in 
razumevanjem teh izkušenj ter samega sebe v družbi« (Batistič Zorec, 2004, str. 131). 
Etnoteorije niso le eksplicitne, formalizirane in deklarirane, ampak predvsem 
implicitne in procesne, zato predstavljajo pomemben izvor čustev in motivacije za 
vedênje (Harkness in Super, 1996, v Batistič Zorec, 2004). 
 
Vzgojiteljice so strokovno izobražene in usposobljene za svoje delo zato njihovih 
subjektivnih teorij ne gre enačiti z etnoteorijami. Rezultati nekaterih raziskav so 
pokazali, da obstaja razlika med etnoteorijami nestrokovnjakov in subjektivnimi 
teorijami vzgojiteljic predšolskih otrok. C. Pope Edwards, L. Gandini in D. 
Giovaninni (1996, v Batistič Zorec, 2004) so v medkulturni študiji, opravljeni v dveh 
majhnih mestih Združenih držav Amerike (Amherst) in Italije (Pistoa), primerjale 
razvojna pričakovanja staršev in vzgojiteljic predšolskih otrok. Razlike med 
italijanskimi starši, za katere so značilna nizka pričakovanja, in ameriškimi starši, ki 
imajo visoka razvojna pričakovanja, so mnogo večje kot med vzgojiteljicami obeh 
kultur. Slednje imajo v obeh kulturah podobna, v primerjavi z obema omenjenima 
skupinama staršev pa srednje visoka razvojna pričakovanja do predšolskih otrok. Med 
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vzgojiteljicami izstopajo italijanske vzgojiteljice malčkov, katerih pričakovanja so 
blizu pričakovanjem staršev. Avtorice (prav tam) predpostavljajo, da je lahko vzrok 
formalna izobrazba, ki je pri vzgojiteljicah malčkov nižja kot pri ostalih vzgojiteljicah 
v raziskavi. Zaključujejo, da kulturno specifični modeli o otrokovem razvoju močno 
vplivajo na starše. To pa ne velja za vzgojiteljice, ki sodelujejo v neke vrste 
internacionalni profesionalni kulturi, za katero je značilno podobno strokovno 
izobraževanje in praktične izkušnje z otroki, zato so tudi razlike med kulturama 
neznatne« (Batistič Zorec, 2004, str. 132).  
 
Vejleskov (1999, v Turnšek, 2008b) prav tako piše o etnoteorijah in subjektivnih 
teorijah vzgojiteljic. Pravi, da so subjektivne teorije vzgojiteljic nekje na vmesnem 
prostoru kontinuuma med znanstvenimi teorijami in etnoteorijami oz. 
zdravorazumskimi teorijami. Polu znanstvenega so najbližje raziskovalci, starši so pa 
bližje zdravorazumskemu polu, medtem ko bi vzgojiteljice naj bile nekje vmes med 
obema poloma (prav tam). 
 
Subjektivne teorije vzgojiteljic se torej razlikujejo od etnoteorij, npr. teorij staršev 
otrok, vendar nanje vseeno do določene mere vpliva tudi kultura, v kateri živijo in 
delajo. 
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 UDEJANJANJE PARTICIPACIJE OTROK V VRTCU 5
 
Skupna značilnost sodobnih predšolskih kurikulumov je, da niso visoko strukturirani 
oz. so bolj odprti in fleksibilni (Batistič Zorec, 2002). Določajo predvsem temeljna 
načela in zaželene cilje predšolske vzgoje, ne predpisujejo pa konkretnih (operativnih) 
ciljev, metod in vsebin dejavnosti v vrtcu. Načeloma je za nizko strukturirane 
programe značilna nedirektivnost vzgojiteljic, kar pomeni, da otroke spodbujajo k 
aktivni udeležbi v vseh elementih kurikuluma, to je pri načrtovanju, izvedbi in 
evalvaciji (prav tam). 
 
Novejše raziskave so pokazale, da otroci v vrtcu sicer izražajo svoje želje, vendar te 
pogosto niso upoštevane. Rezultati raziskave M. Batistič Zorec (2010) so pokazali, da 
več kot polovica strokovnih delavcev v vrtcu izbere temo in naredi okvirni načrt, ki 
mu kasneje dodajo želje in predloge otrok. Otroci imajo priložnost odločati predvsem 
o prosti igri, manj pa o organizaciji življenja in načrtovanja dejavnosti v vrtcu. Otroci 
bi morali imeti tudi več možnosti izbire pri spanju in hranjenju (prav tam). 
 

5.1 RUTINSKE DEJAVNOSTI 
Vsakodnevne rutinske dejavnosti v vrtcu so pomembne enako kot zapisani cilji in 
vsebine v kurikulumu. Mednje poleg počitka in hranjenja štejemo tudi komunikacije 
in interakcije z otroki in med otroki, raba pohvale in graje, pravila za nadziranje časa 
in prostora. Pri teh dejavnostih se prikriti kurikulum najmočneje uveljavlja (Bahovec 
idr., 1999). Dnevno rutino v vrtcu strukturira predvsem vzgojiteljičino vedenje o 
zakonitostih otrokovega ravnanja in o strategijah zgodnjega poučevanja, ter njene 
osebne predstave oz. občutki o »dobrem za otroka« (Kroflič, 2005).  
 
Pri rutinskih dejavnostih v vrtcu, je treba prav tako kot tudi pri načrtovanju in izvedbi 
učnih aktivnosti ter projektih spoštovati otrokovo možnost izbire med alternativnimi 
dejavnostmi. Treba jo je upoštevati pri organizaciji spanja in počitka, hranjena in 
drugih potreb (Bahovec idr., 1999). 
 
Pri hranjenju v vrtcu se naj dopušča izbiro in možnost, da si otroci postrežejo sami, če 
to želijo. Prav tako moramo biti pozorni na posebne navade družin (npr. 
vegetarijanska prehrana). Počitek in spanje ne bi smela biti obvezna in časovno 
preveč strogo določena, saj je organizacija počitka odvisna od individualnih potreb, 
organizacije posebej utrudljivih dejavnosti, sprehodov, izletov itd. (prav tam).   
 

5.2 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA UČNIH DEJAVNOSTI 
»Sodobni kurikulumi predšolske vzgoje implicitno (v obliki priporočenih pristopov, 
oblik in metod vzgojnega dela) ali eksplicitno (npr. High/Scope kurikulum, 
Kurikulum za vrtce, Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in 
Tageseinrichtungen bis Einschulung) poudarjajo načelo aktivnega učenja« (Batistič 
Zorec, 2002, str. 32). Načelo aktivnega učenja temelji na spoznanju, da se otrok 
najbolje uči iz konkretnih izkušenj in praktične udeležbe v aktivnostih, kar danes velja 
za splošno sprejet princip predšolske vzgoje. Aktivno učenje je tisto učenje, »ki 
učenca celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj osebno pomembno in vpeto v 
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resnične življenjske okoliščine« (Marentič Požarnik, 2002, v Batistič Zorec, 2002, str. 
34). V Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 1999, str. 16–17) je načelo aktivnega 
učenja opisano kot zagotavljanje spodbudnega okolja za učenje. Pri ustvarjanju takega 
okolja vzgojiteljica izhaja tako iz načrtovanega kot tudi iz nenačrtovanega, prav tako 
pa tudi iz otrokovih pobud. V Bavarskem učnem in vzgojnem načrtu (nem. Der 
Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis 
Einschulung) ima na področju učnih in vzgojnih dejavnosti pomembno vlogo prosta 
igra. Pomembno je, da vzgojiteljica omogoči otrokom čas, za prosto igro, hkrati pa jih 
podpira pri udeležbi v novih učnih situacijah in razvijanju primernega vedenja 
(Reichert-Garschammer, 2012).  
 
Na ravni načrtovanja dejavnosti je treba razumeti tudi pravico do izbire in 
drugačnosti, ki jo je treba razumeti kot ponujeno možnost, da otroci izbirajo med 
dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interese, sposobnosti, razpoloženje. 
Pri tem je pomembno, da je otrokom ponujena izbira med alternativnimi dejavnostmi 
in vsebinami, ne pa izbira med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in 
neaktivnostjo, usmerjeno zaposlitvijo in prosto igro. Na ravni organizacije prostora in 
časa mora biti otrokom tudi omogočena možnost umika od skupinske rutine oz. 
izražanja individualnosti pri različnih dejavnostih (Bahovec idr., 1999). 
 

5.3  SPECIFIČNI PROJEKTI SPODBUJANJA PARTICIPACIJE 
Maxim (1989, v Turnšek, 2009) je opredelil metodični pristop, ki ga imenuje proces 
reševanja odprtega tipa (angl. problem-solving process). Gre za pristop, »ki na 
sistematičen način vključuje pobude, želje in iniciative otrok v soustvarjanje 
kakovosti življenja. Predstavlja model, ki vključuje naslednje korake: opredelitev 
problema, oceno in izbiro posameznih rešitev ter oceno dela. Namen tovrstnih 
projektov je priti do rešitev problemov s pomočjo otrok oz. njihovih idej, predlogov in 
pri tem uporabiti njihove potenciale (prav tam). Prav tako projektno delo omogoča 
otrokom bolj poglobljen in celosten  uvid v dogodke in fenomene (Batistič Zorec, 
2002).  
 
Tako v slovenskih kot tudi v nemških vrtcih se pojavjajo specifični projekti 
spodbujanja participacije. V slovenskih vrtcih se taki projekti navezujejo predvsem na 
preureditev prostorov v vrtcu, na oblikovanje in izvedbo otrokovega idealnega dneva 
v vrtcu.  V nemških vrtcih se specifični projekti spodbujanja participacije pogosteje 
navezujejo na načrtovanje dejavnosti v vrtcu, ali pa se pojavljajo v obliki otroških 
konferenc. 
 
V reševanju problemov odprtega tipa otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju 
različnih (alternativnih) rešitev zastavljenega problema. »Problemi so divergentnega 
tipa; otroci razmišljajo o več možnostih, iščejo izvirne, raznolike rešitve; zato s tem 
pristopom spodbujamo zlasti kreativnost; rešitev pa je najmanj toliko, kolikor je 
otrok.« (Turnšek, 2009, str. 35). Vloga odraslih pri tem je, da pomagajo otrokom 
njihove zamisli izpeljati in preizkusiti, da bi ugotovili, ali so uresničljive oz. ustrezne. 
Za kakovostno izvedbo projekta je ključno ustvarjanje klime, ki dopušča in spodbuja 
ustvarjalnost otrok. Prav tako je predpogoj uspešno izpeljanega projekta tudi 
demokratičnost. Na ta način otrokom damo vedeti, da so njihove ideje dobrodošle 
(prav tam).  
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 OTROŠKA KONFERENCA 5.3.1  
Otroška konferenca je pedagoška oblika dela, katere osnova je vključevanje in 
participacija otrok, pri kateri gre za reševanje problema odprtega tipa. Večini 
strokovnih delavcev v vrtcu je jasno, da so pri vzgoji otrokovi partnerji in da bi naj 
upoštevali njihove želje in potrebe. Vendar se pojavlja dilema, kako s temi idejami 
naprej in kako jih dejansko vključiti v vsakdan vrtca. Ideja otroške konference je, 
nujnost otrokovega vključevanja v zadeve, ki se jih tičejo, obenem pa otroke okrepiti 
in usposobiti za samostojno in odgovorno življenje v družbi. Otroška konferenca 
poteka po načelih demokracije. Gre za raziskovanje in diskutiranje o aktualnih temah, 
ki se tičejo otrok in njihovega vsakdanjega življenja (Zühlke, n.d.).  
 
Cilj je izpeljava ciljno naravnanih projektov, ki pripeljejo do izboljšave otrokovega 
vsakdana. Otroci se ob tem naučijo samostojno razvijati svoje mnenje in se aktivno 
udeleževati v celotnem procesu. Poleg tega se naučijo govoriti pred skupino, poslušati 
druge, sprejemati odločitve, spoštovati odločitev večine, sobivati z drugimi, ki imajo 
drugačne ideje in mnenja od njihovih, biti do njih strpni in tolerantni (prav tam).  
 
Vloga odraslih pri tem je, da v vseh fazah otroške konference otroke spremljajo, 
skupaj z njimi načrtujejo in moderirajo (prav tam).  
 
Vollmer (2008) piše o pomembnosti aktualnosti obravnavane teme na otroški 
konferenci. Zelo pomembno je namreč, da pedagoški delavci pri otrocih vzbudijo 
interes za obravnavano temo, kar lahko dosežemo npr. prek igre vlog ali zgodbic. 
Nato se navadno s celotno skupino osveži znanje, ki ga otroci o določeni temi že 
imajo, prav tako se razjasnijo vprašanja, na katera bi otroci radi izvedeli odgovore. 
Izbrano temo pedagoški delavci predelajo in ovrednotijo skupaj z otroki, prav tako 
skupaj z njimi načrtujejo tudi nadaljnje delo. Na ta način so otroci celostno seznanjeni 
s procesom dela.  
 
Kadar so otroci motivirani za delo in so vključeni v njegovo načrtovanje in izvedbo, 
takrat se navadno tudi bolj upoševajo pravila, ki veljajo med potekom otroške 
konference. Eno takih pravil je npr. dvigovanje rok, kadar kdo želi kaj povedati. O 
pripravi in načrtovanju nadaljnjega dela in faz otroške konference, se v skupini sproti 
dogovarja in doreče (Vollmer, 2008). Pomembno je, da so na začetku dorečena 
pravila fleksibilna in da jih lahko spreminjamo glede na dano situacijo. Tudi za otroke 
je to učna situacija, iz katere se otroci lahko naučijo, kako pomembno je spreminjati 
in po potrebi na novo definirati dogovore in pravila. Na ta način dobijo otroci 
možnost, da spoznajo pomembnost prilagodljivosti situacijam in da se razvijejo v 
posameznika, ki je sposoben kritičnega mišljenja (Vollmer, 2008). 
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III EMPIRIČNI DEL 

 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  1
Od devetdesetih let 20. stoletja dalje je participacija otrok vse bolj sprejeta kot osrednja 
predpostavka pedagoških konceptov v evropskih sistemih predšolske vzgoje. 
Udejanjanje participacije otrok v vrtcih je odvisno od več dejavnikov: od družbenih 
vrednot okolja, v katerem vrtec deluje oz. od vrednot, prepričanj in subjektivnih teorij 
pedagoških delavcev, ki jih sooblikuje proces izobraževanja za poklic, in od zasnove 
uradnega kurikuluma, ki določa usmeritve za tovrstno pedagoško delo. Vsebovanost 
participacije v uradnem kurikulumu zagotovo zagotavlja spodbudo za participativne 
prakse dela, vendar se tudi v slovenskih vrtcih participativne prakse pogosto 
uveljavljajo, kljub temu da takšnih ciljev in načel v uradnem kurikulumu ni navedenih. 
Iz novejših raziskav so namreč razvidni pomembni premiki k zavzemanju za 
uveljavljanje participativnih učnih strategij v slovenskih vrtcih (Turnšek, 2008b). Zato 
je smiselno raziskovati participativne prakse v povezavi s prepričanji in subjektivnimi 
teorijami vzgojiteljev oz. strokovnih delavcev vrtcev. Od prepričanj in subjektivnih 
teorij strokovnega delavca v vrtcu je namreč odvisno v kolikšni meri in na kakšen način 
bo participativne prakse dela vključeval v vrtčevski vsakdan (Turnšek, 2008b). V 
slovenskih vrtcih je namreč zaznati velike razlike v praksah: ponekod še vedno 
prevladuje »k odraslemu usmerjena« vzgoja, kar pomeni, da odrasli le malo poslušajo 
otroke (Batistič, 2010). Participacija je pogosto omejena le na občasno ponudbo 
priložnosti za otrokovo odločanje o izbirah v kontekstu vsakdanjih aktivnosti v vrtcu 
(Turnšek, 2009).  
 
V magistrski nalogi bom predstavila oz. opisala participativne prakse, ki se pojavljajo v 
nemškem vrtcu. Prepoznavala bom, kako se participacija otrok praktično udejanja na 
naslednjih treh ravneh: skozi rutinske (vsakodnevne) dejavnosti, v načrtovanju in 
izvedbi učnih dejavnosti (dejavnih oz. aktivnih učnih strategijah) ter skozi posebne 
projekte otrokove participacije oz. projekte (aktivnega) demokratičnega državljanstva 
otrok. Prav tako bom skušala prepoznati prepričanja in subjektivne teorije študentk 
predšolske vzgoje v Sloveniji, povezane s konceptom participacije otrok v vrtcih in v 
razmerju do participativnih praks dela v nemškem vrtcu. Kot navaja M. Batistič Zorec 
(2004) je raziskovanje subjektivnih teorij vzgojiteljic pomembno za spremljanje in 
ocenjevanje učinkovitosti kurikularne prenove pa tudi za načrtovanje in izvedbo 
izobraževanja strokovnih delavcev. Po mnenju številnih avtorjev je to slabo raziskano 
področje, ki bi mu morali v prihodnosti nameniti več pozornosti in tudi empiričnega 
raziskovanja.  

 

 CILJI RAZISKAVE 2
Cilji raziskovanja so naslednji: 
1. analizirati slovenske in nemške dokumente predšolske vzgoje, ki opredeljujejo 

sistem predšolske vzgoje z vidika vsebovanosti in zasnove participacije otrok v 
vrtcih; 
 

2. prepoznati participativne prakse dela v nemškem vrtcu, ugotoviti, kakšne so 
njihove ključne karakteristike in na katerih ravneh se le-te pojavljajo; 
 



Klara	Letnik	(2017):	Participacija	v	nemškem	in	slovenskem	vrtcu.	
	
	

	 37	

3. ugotoviti, kakšno je mnenje študentov predšolske vzgoje v Sloveniji o konceptu in 
praksah participacije otrok v vrtcih; 
 

4. raziskati subjektivne teorije študentov predšolske vzgoje v Sloveniji v povezavi s 
participativnimi praksami dela v vrtcu. 

 

 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 3
Raziskovanje bo odgovorilo na naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
RV1: Kako je opredeljena participacija otrok v dokumentih predšolske vzgoje na 

Bavarskem (oz. v Nemčiji) in kako v Sloveniji? Kakšne so razlike v navedbah oz. 
zasnovi? Ali obstajajo stične točke med obema zasnovama? 

 
RV2: Katere so tiste prakse dela v nemškem vrtcu (Kindergarten Oberföhring), ki 

vključujejo participacijo otrok v skupini? Katere so ključne karakteristike teh 
praks in na katerih področjih in ravneh se participacija otrok uveljavlja? 

 
RV3: Kakšno je mnenje študentov predšolske vzgoje v Sloveniji o konceptu in praksah 

participacije v vrtcih?  
 
RV4: Katera prepričanja in morebitne subjektivne teorije študentov predšolske vzgoje v 

Sloveniji je mogoče prepoznati na osnovi navedenih opažanj? 
  

 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 4
Podatke sem zbirala na kvalitativni način z deskriptivno metodo.  
 
Primerjavo formalnih dokumentov predšolske vzgoje sem naredila s pomočjo 
elementov kritične diskurzivne analize, ki preučuje rabo jezika in komuniciranja v 
družbeno-kulturnem kontekstu (Van Dijk, 1993).  
 
Nabor praks dela v vrtcu, ki vključujejo participacijo otrok, sem pridobila z metodo 
opazovanja z udeležbo, del tudi z video-etnografsko metodo (glej Tobin, Wu, 
Davidson, 1991). Ugotovitve in opažanja, pridobljena pri opazovanju, sem zapisovala v 
opazovalne obrazce. Participativne prakse dela, ki v slovenskih vrtcih niso tako 
uveljavljene (npr. otroška konferenca, jutranji krog vodi otrok), sem poleg tega tudi 
posnela z video kamero.  
 
Prepričanja in subjektivne teorije študentov predšolske vzgoje sem pridobila z intervjuji 
na fokusnih skupinah, in sicer na treh različnih območjih Slovenije (v Osrenjeslovenski 
in Primorski regiji ter na Štajerskem). Zaključni del intervjujev v fokusnih skupinah 
sem izvedla s pomočjo video-etnografske metode: udeleženkam fokusnih skupin sem 
pokazala video posnetke participativnih praks dela iz nemškega vrtca in jih pozvala, da 
podajo svoje odzive. Na ta način sem prepoznavala prepričanja in subjektivne teorije, 
ki predstavljajo njihovo implicitno oz. tiho vednost, le-ta pa opredeljuje njihove 
pedagoške prakse. Ogled video-posnetka določene participativne prakse v nemškem 
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vrtcu je bil uporabljen z namenom izzvati stališča in subjektivne teorije udeleženk. 
Pogovori na fokusnih skupinah so bili snemani.  
 

4.1 PREDSTAVITEV VZORCA 
Vzorec populacije, zajete v raziskavo, je neslučajnostni ter namensko oblikovan. 
 
Obsega eno skupino predšolskih otrok nemškega vrtca – Kindergarten Oberföhring – 
21 otrok starih od 3 do 6 let, dve vzgojiteljici in eno pomočnico vzgojiteljice. Zajema 
tudi 37 študentk predšolske vzgoje iz vseh treh javnih univerz v Sloveniji (Pedagoška 
fakulteta Univerze v Ljubljani (Pef Ljubljana), Pedagoška fakulteta Univerze v 
Mariboru (Pef Maribor) in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP Pef)). 
Tabela 1 prikazuje podrobnejše podatke o udeleženkah fokusnih skupin. 
 

Tabela 1: Število udeleženk fokusnih skupin 

Fokusna skupina Skupaj 

Študentke magistrskega študijskega programa druge 
stopnje (UP Pef) 7 

Študentke 3. letnika prve stopnje (Pef UL) 9 
Študentke 2. letnika prve stopnje (Pef MB)2 10 
Študentke 2. letnika prve stopnje (Pef MB) 2 11 
Skupaj 37 

 

4.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT TER POSTOPEK ZBIRANJA 
PODATKOV 

Podatke sem zbirala s kombinacijo komparativne metode, opazovalne metode in 
metode fokusne skupine. 
 
Analizo slovenskih in nemških dokumentov predšolske vzgoje, ki vključujejo 
participacijo v vrtcu sem naredila po principu komparativne metode, ki služi 
primerjanju dejstev in odnosov, z namenom odkrivanja podobnosti in razlik. V 
primerjalni analizi dokumentov sem med seboj primerjala Slovenski Kurikulum za 
vrtce (Bahovec idr., 1999) in Bavarski učni in vzgojni načrt na otroke, od vključitve v 
dnevno varstvo do vstopa v šolo (nem. Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan 
für Kinder in Tageseinrichtungen bis Einschulung) (Reichert-Garschammer, 2012). 
Sprva sem se osredotočila na vsebino obeh dokumentov, ki se navezuje na participacijo 
otrok, nato pa ugotovitve tudi interpretirala. 
 

																																																								
2 S študentkami 2. letnika prve stopnje Pedagoške fakultete v Mariboru, sem izvedla dve fokusni 
skupini, zato jih v Tabeli 1 navajam dvakrat – za vsako fokusno skupino posebej. 
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Do nabora strokovnih praks dela v vrtcu, ki vključujejo participacijo otrok sem prišla z 
opazovanjem z udeležbo in video-etnografsko metodo dela, kot so jo pri svojem 
raziskovanju leta 1991 uporabili avtorji Tobin, Wu in Davison (1991).  
Podatke sem zbirala v vrtcu, kjer sem tudi sama zaposlena, zato težav z navezovanjem 
stika z vrtcem nisem imela. Pred začetkom opazovanja sem pridobila soglasje za 
raziskovanje; tako s strani vodje enote vrtca Oberföhring, kot tudi s strani poslovnega 
vodje vrtcev Diakonie Rosenheim bavarske regije. Nato sem pridobila soglasja staršev 
za snemanje otrok in soglasja staršev, da lahko dobljeno gradivo in material, uporabim 
za študijske namene. Po pridobljenih podpisanih soglasjih, sem začela z opazovanjem.  
Skupino predšolskih otrok sem opazovala 4 mesece, od avgusta 2016 do konca 
novembra 2016. V času opazovanja sem prakse dela, ki vključujejo participacijo 
fotografirala oz. posnela z video kamero. 
 
Subjektivne teorije bodočih slovenskih vzgojiteljic sem raziskala z metodo intervjuja v  
fokusnih skupinah, ki so potekale po zaključenem opazovanju v nemškem vrtcu, 
januarja 2017.  
Pred izvajanjem fokusnih skupin sem izvedla pilotno fokusno skupino s študenti 
predšolske vzgoje na Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Služila je 
preverjanju razumljivosti vprašanj ter mi pomagala pri prepoznavanju ovir, ki so se 
pojavljale med izvajanjem. Na osnovi pridobljenih informacij sem izdelala končno 
verzijo priprave na fokusno skupino (gl. Prilogo 3). 
Pred začetkom izvajanja fokusnih skupin sem udeleženke prosila za soglasje za zvočni 
posnetek intervjuja, kar mi je omogočilo, da sem dobljene podatke lažje analizirala. 
Udeležence na fokusnih skupinah sem vodila skozi dejavnosti na temo participacija v 
vrtcu. Fokusne skupine so bile razdeljene na dva dela. 
Prvi del fokusnih skupin je zajemal tri dejavnosti, ki so si sledile od splošnih k bolj 
specifičnim, prav tako so bila na enak način zasnovana tudi diskusijska vprašanja. Prva 
dejavnost je bila Proste asociacije študentk udeleženk, katerih namen je bil prepoznati, 
s katerimi pojmi in predstavami povezujejo koncept participacije. Naslednja dejavnost 
se je imenovala Barometer mnenj, njen namen je bil prepoznati odnos udeleženk do 
participacije otrok v vrtcu. Tretja dejavnost je bila priklic primera dobre prakse, ki 
zajema participacijo otrok v vrtcu. Namen te dejavnosti je bil prepoznati mnenje 
udeleženk o značilnostih dobrih participativnih praks dela v vrtcu in tudi prepoznati, na 
katerih ravneh (Hart, 1992) se primeri dobrih praks največkrat pojavljajo.  
V drugem delu fokusnih skupin sem udeleženkam predstavila participativne prakse 
dela v nemškem vrtcu in jim pokazala video material predstavljenih praks, čemur je 
prav tako sledila diskusija. Udeleženke so si najprej ogledale video, v katerem je bil 
predstavljen odsek poteka  jutranjega kroga v vrtcu, ki ga je vodil eden izmed otrok. Po 
diskusiji so si ogledale video, na katerem je bil prikazan odsek prve faze otroške 
konference, v okviru katere so otroci ocenjevali jedi pri kosilu in bili vključeni v proces 
vrednotenja rezultatov. 
Kljub oblikovanemu seznamu diskusijskih vprašanj, sem vprašanja prilagajala toku 
pogovora. Ob tem sem pazila, da sem v času fokusnih skupin pridobila odgovore na 
zastavljena raziskovalna vprašanja in sledila oblikovanim ciljem. 
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4.3  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
Analizo dokumentov sem naredila s komparativno metodo raziskovanja, kar pomeni 
da sem proučevala dokumente, ki vključujejo participacijo v vrtcih, na nivoju 
primerjanja dejstev in odnosov z namenom odkrivanja podobnosti in razlik.  
 
Zbrane podatke dobljene pri opazovanju participativnih praks dela v nemškem vrtcu 
sem obdelala z deskriptivno analizo, ki služi opisovanju in spoznavanju pojavov, brez 
vzročnega razlaganja. Pri tem sem si pomagala z opazovalno shemo, ki sem jo izdelala 
sama (gl. Prilogo 2). S pomočjo opazovalne sheme sem najprej definirala splošne 
podatke in okoliščine, v katerih se je praksa participacije otrok v vrtcu zgodila. Nato 
sem kar se da objektivno opisala potek dela in posamezne ključne dogodke. Nazadnje 
sem dodala tudi interpretacijo in morebitne komentarje o sodelovanju otrok, njihovi 
motivaciji, ovirah, ki so se pojavljale in ostalo. 
V nadaljevanju sem prakse dela, ki vključujejo participacijo, opisala in analizirala 
glede na področje dela, pogostost pojavljanja prakse, cilje posamezne prakse dela in 
morebitne ovire in težave, ki so se ob izvajanju pojavljaje. Za lažje razumevanje sem 
opisani vsebini dodala tudi fotografije iz vrtca.  
Ker sem bila sama vključena v postopek opazovanja, sem za večjo veljavnost in 
zanesljivost podatkov poskrbela tako, da so tudi moji sodelavci iz vrtca komentirali 
zapisane ugotovitve. Vsakih 14 dni, sem sodelavcem na timskem sestanku predstavila 
opažene participativne prakse dela, nato pa so mi sodelavci povedali, kako so te prakse 
doživeli oni. 
 
Podatke, pridobljene na fokusnih skupinah, sem obdelala s kvalitativno vsebinsko 
analizo (Mesec, 1993). Po zaključenih intervjujih na fokusnih skupinah in pridobljenih 
podatkih, sem audio material deloma transkribirala, deloma povzela. Iz 
transkribiranega in povzetega materiala sem izluščila stavke, ki so bili relevanti za 
raziskovalna vprašanja. To mi je omogočilo zmanjšanje obsega podatkov in nato 
preglednejšo povezavo vsebine v postopku kodiranja. Transkribiranemu materialu sem 
določila kode prvega in kode drugega reda ter sorodnim kodam drugega reda pripisala 
enake kategorije. Kategorije sem uredila glede na odnose med njimi (t.i. osno 
kodiranje). Kodiranje je potekalo za vsako fokusno skupino posebej, kar je omogočilo 
preglednejšo primerjavo med mnenjem študentk iz posameznih fakultet in njihovo 
naklonjenostjo participaciji. Nato sem pomensko povezane kategorije razvrstila k 
ustreznim raziskovalnim vprašanjem. Kategorije sem med seboj časovno in vzročno-
posledično razporedila. Na koncu sem iz oblikovanih kategorij zapisala interpretacijo. 
Priloga 6 prikazuje način kodiranja izjav študentk, udeleženih na fokusnih skupinah, ki 
so v obliki dobesednih navedb vključeni v interpretacijo podatkov. Priloga vsebuje le 
dele izjav udeleženk iz vseh štirih fokusnih skupin in je namenjena razumevanju 
interpretacije intervjujev na fokusnih skupinah, ki je zapisana v poglavju 5.3. 
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 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 5

5.1 ANALIZA ZASNOVE PARTICIPACIJE OTROK V 
SLOVENSKIH IN NEMŠKIH DOKUMENTIH PREDŠOLSKE 
VZGOJE 

 PRIMERJAVA ZAPISOV PARTICIPACIJE OTROK V 5.1.1  
SLOVENSKIH IN NEMŠKIH DOKUMENTIH PREDŠOLSKE 
VZGOJE 

Spodnja tabela prikazuje primerjalno analizo slovenskega Kurikuluma za vrtce 
(Bahovec idr., 1999) (v nadaljevanju slovenski kurikulum) in Bavarskega učnega in 
vzgojnega načrta za otroke, od vključitve v dnevno varstvo do vstopa v šolo (nem. 
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis 
Einschulung) (Reichert-Garschammer, 2012) (v nadaljevanju bavarski učni in vzgojni 
načrt). 
 
V obeh dokumentih sem med seboj primerjala tiste zapise, ki se nanašajo na 
soudeležbo oz. sodelovanje predšolskih otrok pri kreiranju življenja in učenja v vrtcu 
ter pri sprejemanju (skupnih) odločitev. Pri navedenem sem bila pozorna na 
naslednje: ali oz. kako je koncept participacije opisan, ali je izražen z neposredno  
formulacijo, ali vključuje predpise o načinih udejanjanja participacije otrok v vrtcih in 
katerim akterjem, ki so poleg otrok vključeni v vrtec, naj bo participacija omogočena. 
 
Tabela 2: Primerjava zapisov participacije v slovenskem in nemškem dokumentu predšolske vzgoje 

Vprašanja analize Slovenski kurikulum za 
vrtce 

Bavarski učni in vzgojni 
načrt za otroke, od 
vključitve v dnevno 

varstvo do vstopa v šolo 

Kako je koncept 
participacije v 
dokumentu opisan? 

- Posredno, znotraj nekaterih 
načel kurikuluma. 

- Neposredno z besedami: 
participacija, soodločanje, 
sooblikovanje, součinkovanje 
otrok ... 
 

Ali je koncept 
participacije otrok 
posredno ali 
neposredno formuliran 
v ciljih dokumenta oz. 
ključnih točkah 
dokumenta? 

- Posredno, znotraj cilja 
omogočanje individualnosti, 
drugačnosti in izbire v 
nasprotju s skupinsko rutino. 

- Neposredno in posredno 
znotraj ključnih točk 
dokumenta – pogled na otroka, 
razumevanje izobraževanja in 
organizacija ter moderiranje 
učnih procesov. 
 

Kako naj se udejanja 
participacija otrok v 
vrtcu? 

- Znotraj dnevne rutine in 
učnih dejavnosti. 
- Z izhajanjem iz otrokovih 
samoiniciativnih pobud. 

- Z dialogom. 
- S partnerstvom med otrokom 
in odraslim. 
- Z otroškimi konferencami. 
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Katerim akterjem, 
vključenim v vrtec, naj 
bo participacija 
omogočena? 

- Otrokom.  
- Staršem. 
 

- Otrokom.  
- Staršem. 
 

 
 
Kako je koncept participacije v dokumentu opisan? 
 
Koncept participacije je v zgoraj omenjenih dokumentih predšolske vzgoje opisan  in 
opredeljen na različna načina. V slovenskem kurikulumu je koncept participacije 
opisan na posreden način, medtem ko je v bavarskem učnem in vzgojnem načrtu 
možno zaslediti tako posreden kot tudi neposreden način. 
 
V slovenskem kurikulumu participacija otrok ni neposredno omenjena, vendar jo 
podpirajo nekatera načela, ki so v kurikulum zajeta. Načela, ki na posredni način 
vključujejo participacijo otrok v vrtcih, so:  

• načelo demokratičnosti in pluralizma, ki naj se udejanja z: 
- »različnimi programi, 
- različnimi teoretskimi pristopi in modeli, 
- različnimi metodami in načini dela s predšolskimi otroki v vrtcu, 
- čim bolj pestrim izborom vsebin in dejavnosti in  
- fleksibilnostjo v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v 

vrtcu«; (Bahovec idr., 1999, str. 5) 
 

• načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 
multikulturalizma, ki izpostavlja:  
- »omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka,  
- upoštevanje značilnosti starostnega obdobja, 
- upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju, 
- strokovno čim širše in fleksibilno zagotavljanje pogojev za stalno ali 

občasno vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v življenje 
in delo rednih oddelkov v vrtcih, 

- upoštevanje skupinskih razlik (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
svetovni nazor ...) in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje, 

- upoštevanje načela različnosti in multikulturalizma na ravni izbora vsebin, 
dejavnosti in materialov, ki naj otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja 
o različnosti sveta (stvari, ljudi, kultur)«; (prav tam, str. 6) 

 
• načelo omogočanja izbire in drugačnosti, ki naj se udejanja: 

- »s programi za predšolske otroke, med katerimi bodo starši lahko izbirali, 
- na ravni načrtovanja dejavnosti in na ravni organizacije tako prostora kot 

časa, ki omogoča otrokom, da izbirajo med različnimi dejavnostmi in 
vsebinami glede na njihove želje, interese, sposobnosti, razpoloženje ipd., 
pri čemer je zelo pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi 
dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in 
nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, »usmerjeno zaposlitvijo« in 
prosto igro«; (prav tam, str. 6) 
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• načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih 
načinov izražanja, ki zajema: 
- »stalno skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega 

okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega in nenačrtovanega 
usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud, 

- v ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o 
problemih, 

- enako kot posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitev je pomembno 
spodbujanje ter navajanje na uporabno različnih strategij in pripomočkov 
pri iskanju odgovorov, 

- vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim 
načinom izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje njihovih 
individualnih potreb in interesov ter pravice do zasebnosti, 

- omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah«. (prav tam, 
str. 9) 

 
Iz povzetih načel iz slovenskega kurikuluma lahko razberem, da je participacija v 
načelih opredeljena posredno. Prav tako zgoraj navedena načela niso v celoti 
namenjena področju participacije otrok v vrtcu, temveč le-to delno podpirajo 
posamezne točke načel. 
 
V bavarskem učnem in vzgojnem načrtu za otroke je participacija otrok omenjena 
posredno in neposredno; z naslednjimi besedami: participacija otrok, samoodločanje, 
samodelovanje, sooblikovanje, součinkovanje, soodločanje in prevzemanje 
odgovornosti (Reichert-Garschammer, 2012).  
 
 
Ali je koncept participacije otrok posredno ali neposredno omenjen v ciljih oz. 
ključnih točkah dokumenta? 
 
Koncept participacije je znotraj ciljev oz. v ključnih točkah obeh dokumentov 
različno opredeljen. V ciljih slovenskega kurikulma je opredeljen posredno, medtem 
ko je v ključnih točkah bavarskega učnega in vzgojnega načrta opredeljen tako na 
posreden kot tudi neposredenen način. 
 
V ciljih slovenskega kurikuluma participacija ni eksplicitno omenjena. Na posreden 
način jo vključuje cilj »večje omogočanje omogočanje individualnosti, drugačnosti in 
izbire v nasprotju s skupinsko rutino« (Bahovec idr., 1999, str. 5). 
 
V bavarski učni in vzgojni načrt cilji dokumenta niso zajeti, so pa na začetku 
predstavljene ključne točke in poudarki dokumenta. Področje participacije je v tem 
delu dokumenta zajeto na posreden in neposreden način.  

Področje participacije podpirajo naslednje ključne točke vzgoje in izobraževanja: 

• Pogled na otroka in razumevanje izobraževanja 
- »Otroci aktivno sooblikujejo lasten proces izobraževanja, saj so od rojstva 

naprej sposobni kompetentno sodelovati pri razvoju lastnih učnih in 
razvojnih potencialov.« (Reichert-Garschammer, 2012, str. XVII) 

- »Otroci imajo neodvisno od njihove starosti pravico do participacije. Vsi 
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učni prostori v izobraževalni ustanovi morajo zagotavljati možnosti za 
participacijo otrok in demokratične načine delovanja. Izhajajoč iz pogleda 
na otroka kot aktivnega soustvarjalca lastnega izobraževanja, je 
participacija usmerjena na dialog, kooperacijo, pogajanje in dogovarjanje. 
Participacija je sestavni del procesa uspešnega učenja. Odrasli z 
medsebojnimi odnosi predstavljajo otrokom zgled in spodbudo. Uspešna 
participacija otrok zato vedno zahteva tudi participacijo odraslih – staršev 
in zaposlenih v vzgojno-izobraževalni ustanovi.« (prav tam, str. XIX) 

 
• Organizacija in moderiranje učnih procesov 

- »Za uspešnost procesov sooblikovanja, participacije in inkluzije sta 
odločilna usmerjenost in drža strokovnih delavcev. Njihova usmerjenost 
in drža naj temeljita na spoštovanju, osredotočenosti na močne točke, 
dialogu, participaciji, naklonjenosti eksperimentalnim metodam dela, 
učenju na napakah, prilagodljivosti in samorefleksiji.« (prav tam, 2012, 
str. XX) 

 
 
Kako naj se udejanja participacija otrok v vrtcu? 
 
Udejanjanje participacije v vrtcih je v slovenskem kurikulumu in bavarskem učnem in 
vzgojnem načrtu različno opredeljeno. V slovenskem kurikulumu je v povezavi s 
participacijo otrok posebej izpostavljeno področje dnevne rutine in učnih dejavnosti. 
V bavarskem učnem in vzgojnem načrtu pa ravni participacije niso prisotne, temveč 
so opredeljeni načini udejanjana participacije otrok in otroške konference kot 
specifični projekti spodbujanja participacije. 
 
V slovenskem kurikulumu so načini udejanjanja participacije otrok v vrtcu posredno 
opisani. Navezujejo se na področje dnevne rutine in na področje učnih dejavnosti.  
Področje dnevne rutine je zajeto znotraj ciljev kurikuluma za vrtce. Zapisano je naj bo 
otrokom zagotovljeno »večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v 
nasprotju s skupinsko rutino« (Bahovec idr., 1999, str. 5). Področje dnevne rutine je 
zajeto tudi znotraj poglavja o počitku, hranjenju in drugih vsakodnevnih dejavnosti. 
Participacija otrok pri načrtovanju in izvajanju učnih dejavnosti je na posreden način 
zajeta znotraj področja učnih dejavnosti. Zapisano je sledeče. »Pravico do izbire in 
drugačnosti je tako treba na ravni načrtovanja dejavnosti razumeti kot ponujene 
možnosti, da otroci izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na svoje 
želje, interese, sposobnosti, razpoloženja, pri tem pa je pomembno, da gre za izbiro 
med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem ali 
nesodelovanje, aktivnostjo in neaktivnostjo, usmerjeno zaposlitvijo ali prosto igro, na 
ravni organizacije prostora in časa pa tudi kot možnost otrokovega umika od 
skupinske rutine oz. izražanja individualnosti pri različnih dejavnostih. To po seveda 
pomeni, da je treba možnosti izbire spoštovati pri organizaciji spanja in počitka, 
hranjena in drugih potreb.« (Bahovec idr., 1999, str. 12). Znotraj načela aktivnega 
učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja (Bahovec 
idr., 1999) je zapisano, naj vzgojitelj poskrbi »za sprotno zagotavljanje udobnega in 
za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega 
načrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud« (prav tam, 
str. 9).  
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V bavarskem učnem in vzgojnem načrtu so načini udejanjanja participacije otrok v 
vrtcu opisani na neposreden način. Temu je namenjeno poglavje o součinkovanju oz. 
participaciji otrok pri vzgoji in izobraževanju. (Reichert-Garschammer, 2012)  
V omenjenem poglavju je zapisano, da imajo otroci neodvisno od njihove starosti 
pravico participirati pri oblikovanju življenja v vrtcu. Starostne omejitve otrok pri 
vključevanju v participativne metode dela ni. Dialog je za participacijo sicer 
ključnega pomena, vendar pri vrtčevskih otrocih ne sme biti omejen le na verbalno 
izražanje. Tudi opazovanje in interakcija sta sestavna dela dialoga. Mlajši kot je otrok, 
bolj pomembno je prepoznavati njegovo govorico telesa. Otroci so s primerno mero 
podpore sposobni ciljno naravnanega soustvarjanja vsakodnevnega življenja v vrtcu. 
Na vprašanje, kaj si želijo početi, so sposobni spontanega in konkretnega izražanja 
idej in predlogov. (prav tam) 
Participacija otrok na področju učnih dejavnosti je opisana kot partnerstvo med otroci 
in odraslimi, ki skupaj oblikujejo učne procese. Kadar otroke podpremo pri procesih 
načrtovanja in sprejemanja odločitev, otroci s svojo vključenostjo doprinesejo k 
pestrejšemu naboru idej. Učne dejavnosti, ki so skladne z otrokovimi interesi in 
potrebami, na otroke namreč pozitivneje vplivajo. Otroci naj bodo vključeni tudi v 
urejanje vrtčevskih prostorov. (prav tam)  
»Pomembno vlogo pri načinih udejanjanja participacije otrok v vrtcu nosijo otroške 
konference, ki predstavljajo model demokratične družbe.« (prav tam, str. 401) 
 
 
Katerim akterjem, vključenim v vrtec, naj bo participacija omogočena? 
 
Oba dokumenta, tako slovenski kurikulum kot tudi bavarski učni in vzgojni načrt, 
vključujeta sodelovanje s starši. Razlikujeta se v formulaciji sodelovanja med 
strokovnimi delavci in starši. Slednje je v bavarskem učnem in vzgojnem načrtu 
podrobneje opredeljeno. 
 
V slovenskem kurikulumu za vrtce je poleg sodelovanja z otroki omenjeno tudi 
sodelovanje s starši (Bahovec idr., 1999). »Starši imajo pravico sodelovati pri 
načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem 
aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti 
vrtca« (prav tam, str. 13). 
 
V bavarskem učnem in vzgojnem načrtu je področje sodelovanja z drugimi akterji 
opisano v poglavju o sodelovanju in kooperaciji (Reichert-Garschammer, 2012). 
Znotraj besedila se poleg besede sodelovanje s starši omenjajo pojmi participacija, 
sodelovanje, soodgovornost, soodločanje in partnerstvo. 
»Partnerstvo med strokovnimi delavci in starši otrok se omenja kot partnerstvo v 
smislu vzgoje in izobraževanja otrok. Vzgoja in izobraževanje sta naloga in 
odgovornost obeh strani – tako staršev kot tudi strokovnih delavcev. Vključenost 
staršev v procese vzgoje in izobraževanja v vrtcu prispeva k pestrejšim učnim 
dejavnostim.« (prav tam, str. 426) 
 
Povzamem lahko, da se razlike med slovenskim kurikulumom in bavarskim učnim in 
vzgojnim načrtom pojavljajo na vseh štirih ravneh analize: pri formulaciji 
participacije, vključenosti participacije v cilje in ključne točke dokumenta ter pri 
udejanjanju participacije pri akterjih vrtca.  
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Participacija je v vsebino slovenskega kurikuluma zajeta posredno in eksplicitno ni 
omenjena, medtem ko v bavarskem učnem in vzgojnem načrtu prevladuje neposredni 
način. 
Razlike se pojavljajo pri omenjanju participacije znotraj ciljev oz. ključnih točk 
dokumenta. V slovenskem kurikulumu je koncept participacije zajet v cilju, ki se 
navezuje na omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire. V bavarskem učnem 
in vzgojnem načrtu je koncept participacije zajet neposredno. Vključen je v poglavje 
o pogledu otroka in razumevanje izobraževanja ter v poglavje o organizaciji in 
moderiranju učnih procesov. 
Udejanjanje participacije otrok v vrtcu je v slovenskem kurikulumu predvideno 
znotraj dnevne rutine in učnih dejavnosti, ob predpostavki, da naj bi vzgojiteljice pri 
svojem delu izhajale iz otrokovih samoiniciativnih pobud ne le iz načrtovanega 
usmerjanja. V bavarskem učnem in vzgojnem načrtu je zapisano, naj se participacija 
udejanja z dialogom, partnerskim odnosom in rednim izvajanjem otroških konferenc. 
Sodelovanje s starši se omenja v obeh dokumentih. V bavarskem učnem in vzgojnem 
načrtu je to področje podrobneje opisano, prav tako je poleg sodelovanja s starši zajet 
koncept partnerstva med strokovnimi delavci in starši. 
 
Iz zapisanega sklepam, da je področje participacije v nemškem bavarskem učnem in 
vzgojnem načrtu podrobneje in bolj neposredno opisano. Zajema različne vidike 
participacije, ki so zakonsko podkrepljeni. Slovenski kurikulum za vrtce je bolj odprt 
in fleksibilen, vendar področja participacije eksplicitno ne omenja. 
 
 

 INTERPRETACIJA IZSLEDKOV PRIMERJALNE ANALIZE 5.1.2  
PARTICIPACIJE OTROK V SLOVENSKIH IN NEMŠKIH 
DOKUMENTIH PREDŠOLSKE VZGOJE 

Slovenski kurikulum za vrtce je po svoji naravi odprt in fleksibilen dokument, v 
katerem participacija ni eksplicitno opredeljena, zato imajo vzgojitelji možnost, da jo 
po lastni presoji bolj ali manj vključujejo v vrtčevski vsakdan. V bavarskem učnem in 
vzgojnem načrtu za otroke je participacija eksplicitno in podrobno opredeljena, prav 
tako so opisani načini in predlogi, kako naj strokovni delavci v vrtcu participacijo 
vključujejo v svoje delo. 
 
V nadaljevanju so predstavljeni možni vplivi obeh dokumentov na participativne 
prakse dela v vrtcu. Predstavljeni so skozi posrednost oz. neposrednost, 
predpisovalnost oz. nepredpisovalnost dokumentov, skozi področje sodelovanja med 
vrtcem in starši in področje praks dela. 
 
Posredno oz. neposredno opredeljen koncept participacije otrok lahko ima različne 
vplive na implementacijo koncepta v prakse vrtcev.  
Po eni strani je večja verjetnost, da bodo nemški vzgojitelji participacijo otrok 
vključevali v svoje delo kot slovenski vzgojitelji, saj jo je v slovenskem kurikulumu 
težje prepoznati in posledično tudi prenesti v vrtčevsko delo.  
Po drugi strani pa bavarski učni in vzgojni načrt bolj predpisuje in zavezuje kot 
slovenski kurikulum. Vsebuje namreč večdimenzionalen opis posameznih ključnih 
točk pomembnih za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Eden izmed ključnih 
poudarkov je tudi participacija, ki je zajeta v poglavju o součinkovanju oz. 
participaciji otrok pri vzgoji in izobraževanju (Reichert-Garschammer, 2012). Poleg 
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teoretičnih izhodišč in zakonsko opredeljene participacije otrok v nemškem prostoru 
zajema tudi nasvete in primere za njeno udejanjanje (npr. ideje za izvedbo otroških 
konferenc) (prav tam). Kadar je participacija v veliki meri vključena v zakonske 
podlage je lahko tudi bolj preskriptivna in lahko se zgodi, da se vzgojiteljice bolj 
osredotočajo na zapisano kot na razvijanje samostojnega dela. Večja verjetnost je, da 
se bo vzgojiteljica, ki pri svojem delu izhaja iz predpisovalnih dokumentov, težje 
samostojno odločala o pomembnosti participacije in uvidela njene omejitve. Taki 
dokumenti vzgojitelja bolj zavezujejo in usmerjajo kot nepredpisovalni.  
 
Predpisovalnost oz. nepredpisovalnost dokumentov je izražena tudi pri upoštevanju in 
vključevanju pobud oz. iniciativ otrok v vrtčevski vsakdan. 
V slovenskem kurikulumu v okviru načela omogočanje izbire in drugačnosti je 
zapisano, da naj bo otrokom omogočeno, da »izbirajo med različnimi dejavnostmi in 
vsebinami glede na njihove želje, interese, sposobnosti, razpoloženje ipd., pri čemer je 
zelo pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa 
za izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, 
»usmerjeno zaposlitvijo« in prosto igro« (Bahovec idr., 1999, str. 6). Iz navedenega ni 
razvidno, ali je poudarek na izbiri otrok med že vnaprej oblikovanimi in ponujenimi 
dejavnostmi, ki so jih oblikovali odrasli, ali na možnosti kreativnega udejstvovanja 
otrok na način, ki ne predvideva vnaprejšnjih odgovorov odraslih. Če velja prvo – 
otroci lahko izbirajo med alternativnimi dejavnostmi, oblikovanimi s strani odraslih – 
potem je otrokom sicer ponujena možnost participacije, vendar sami niso pobudniki in 
kreatorji alternativnih možnosti. Tak način dela predstavlja nižjo stopnjo participacije 
otrok. 
V bavarskem učnem in vzgojnem načrtu je zapisano, naj se participacija otrok med 
drugim praktično udejanja v okviru otroških konferenc. Zaželjeno je, da so pobudniki 
za izvajanje otroške konference otroci sami (Reichert-Garschammer, 2012). Otroške 
konference predstavljajo višjo stopnjo participacije po Hartu (1992) kot pa možnost 
izbire med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ki jih oblikujejo in vodijo odrasli; 
vendar so otroške konference v bavarskem učnem in vzgojnem načrtu opisane na 
predpisovalen način. Kadar subjektivne teorije in prepričanja vzgojiteljic niso 
naklonjene participaciji otrok, saj njihova prepričanja niso skladna z predpisi iz 
bavarskega učnega in vzgojnega načrta, lahko to, kot pravi Hart (1992), vodi do težav, 
ki pogosto spremljajo udejanjanje participacije. Hart (prav tam) meni, da lahko pride do 
navidezne participacije, pri kateri gre bodisi za manipulacijo, dekoracijo ali tokenizem. 
 
Področje sodelovanja s starši otrok je zajeto v obeh dokumentih, vendar je 
predstavljeno na različna načina. 
V slovenskem kurikulumu za vrtce imajo starši »pravico sodelovati pri načrtovanju 
življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno 
sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca« 
(Bahovec idr., 1999, str. 13). V nasprotju s slovenskim kurikulumom je sodelovanje s 
starši v bavarskem učnem in vzgojnem načrtu opisano kot »partnerstvo, soodločanje 
in soodgovornost« (Reichert-Garschammer, 2012, str. 425). 
Menim, da je sodelovanje s starši in strokovnimi delavci vrtca nujno, saj kot je 
zapisano v bavarskem učnem in vzgojnem načrtu (Reichert-Garschammer, 2012), 
odrasli s svojim ravnanjem predstavljajo otrokom zgled – tudi pri participaciji, 
soustvarjanju, toleriranju drugačnosti in sprejemanju drugih. Kadar strokovni delavci 
starše vidijo kot partnerje pri vzgoji in izobraževanju otrok, je uspešnost otrokovega 
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razvoja veliko večja, kot takrat, kadar starši lahko sodelujejo le, če ne ogrožajo 
strokovne avtonomnosti vrtca. 
Strinjam se z navedenim v bavarskem učnem in vzgojnem načrtu. Zapisano je, da 
vključenost staršev v procese vzgoje in izobraževanja v vrtcu prispeva k pestrejšim 
učnim dejavnostim. Kljub temu da so v osnovi strokovni delavci vrtca tisti, ki 
poskrbijo za kvalitetne vzgojno-izobraževalne vsebine, nosijo pri tem tudi starši 
pomembno vlogo. Bodisi prispevajo k »pestrejšemu naboru učnih dejavnosti« (prav 
tam, str. 426) bodisi obravnavane vrtčevske vsebine in metode dela prenesejo v 
domače okolje in vzgojo, kar prispeva k doslednejši vzgoji otrok in posledično k 
boljšemu otrokovemu napredku. 
Mnenja staršev se pogosto razlikujejo od mnenja strokovnih delavcev, zato lahko 
hitro pride do razhajanj med mnenji oz. do ogrožanja strokovne avtonomnosti vrtca. 
Takrat je sodelovanje med obema stranema oteženo. Tudi v takih primerih se mi z 
vidika zgleda, ki ga odrasli predstavljajo otrokom, zdi pomembno, da si strokovni 
delavci v vrtcu prizadevajo za sodelovalen odnos s starši in na morebitna nestrinjanja 
ne gledajo kot na ogrožanje njihove strokovne avtonomnosti, temveč kot na 
priložnosti za nadaljnji razvoj. 
 
 
Področja praks dela v vrtcu so v slovenskem in nemškem dokumentu različno opisana, 
vendar lahko v obeh dokumentih najdemo tudi nekatere stične točke.  
 
 
Rutinske dejavnosti 
 
Dnevna rutina v nemškem bavarskem učnem in vzgojnem načrtu za otroke ni posebej 
opredeljena, medtem ko v slovenskem kurikulumu je. Omenjeno je, naj bo otrokom 
omogočena izbira in možnost, da si hrano postrežejo sami, če to želijo (Bahovec idr., 
1999). Prav tako tudi spanje in počitek naj ne bi bila obveza in ne preveč strogo 
določena (prav tam). Pri tem je razvidna možnost participacije otrok v sklopu rutinskih 
dejavnosti. Menim, da je področje dnevne rutine pri participaciji otrok v vrtcu pogosto 
spregledano področje. Vsebina v slovenskem kurikulumu, ki je povezana z 
omogočanjem izbire otrok v okviru dnevne rutine, lahko pomembno prispeva k 
razširjanju participativnih praks dela otrok tudi na to področje. Kot so pokazali rezultati 
raziskave M. Batistič Zorec (2010), so otroci le redko vključeni v soodločanje o 
rutinskih dejavnosti v vrtcu. 
 
 
Načrtovanje in izvedba učnih dejavnosti 
 
O participaciji otrok pri načrtovanju in izvedbi učni dejavnosti je v obeh dokumentih 
(izmed vseh treh področij praks dela v vrtcu) zapisano največ. V obeh dokumentih 
predšolske vzgoje je zapisano, da je izhajanje iz vzgojiteljevega načrtovanega in 
nenačrtovanega usmerjanja pomembno prav tako kakor tudi izhajanje iz otrokovih 
samoiniciativnih pobud (Bahovec idr., 1999; Reichert-Garschammer, 2012). Področje 
načrtovanja in izvedbe učnih dejavnosti je v bavarskem učnem in vzgojnem načrtu 
sicer bolj podrobno, vendar tudi bolj predpisovalno opisano kot v slovenskem 
kurikulumu. V primeru udejanjanja nemškega dokumenta je večja možnost, da pride do 
težav, ki pogosto spremljajo udejanjanje participacije (manipulacija, dekoracija ali 
tokenizem) (Hart, 1992).  
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Na področju načrtovanja in izvedbe učnih dejavnosti se v slovenskih in nemških vrtcih 
pojavlja še ena pomembna razlika, ki sicer ni zajeta v analiziranih dokumentih, vendar 
bi lahko pomembno vplivala na participacijo otrok v vrtcih. V slovenskih vrtcih je 
namreč učne dejavnosti potrebno načrtovati in pripraviti vnaprej; saj je poudarek na 
procesno-razvojnem načrtovanju dela za predšolsko obdobje, ki predpostavlja 
opazovanje, spremljanje in dokumentiranje pobud otrok. Medtem, ko se v nemških 
vrtcih poudarja spontanost vzgojitelja in okvirno načrtovanje vsebin, ki poteka okvirno 
za dva tedna vnaprej. Menim, da imata ta dva načina dela različne posledice na 
participacijo otrok v vrtcu.  
Prvi, slovenski, ne dopušča veliko prostora za odzivanje na otrokove potrebe in 
upoštevanje njegovih pobud in iniciativ. Medtem ko je pri drugem, nemškem, otrokove 
podube in iniciative lažje vključiti v vrtčevski vsakdan. Tak način dela omogoča 
namreč hitrejše in bolj spontano odzivanje na potrebe skupine in sprotno prilagajanje 
vzgojno-izobraževalnega dela. Vendar zgolj dejstvo, da pisanje priprav ni potrebno, 
samo po sebi ne zagotavlja sledenja pobudam, zamislim in željam otrok. Po drugi strani 
lahko vzgojitelj s pisanjem priprav veliko bolj zavestno in premišljeno vključuje 
participacijo otrok v vsakdanje življenje vrtca.  
 
 
Specifični projekti spodbujanja participacije 
 
Področje specifičnih projektov spodbujanja participacije je opredeljeno le v nemškem 
bavarskem učnem in vzgojnem načrtu za otroke. V tem dokumentu je izpostavljena 
nujnost izvajanja otroških konferenc, v čemer se spet kažeta neposredno izražen način 
participacije otrok in predpisovalen način formulacije. Otroške konference so odprte in 
fleksibilne oblike sodelovanja otrok, ki pogosto potekajo v krogu. Otroške konference 
moderirajo tako odrasli kot tudi otroci (Reichert-Garschammer, 2012). Otroci imajo na 
ta način možnost biti aktivni pri spreminjanju vsakodnevnega življenja v vrtcu in 
posledično možnost, da z usvojenimi veščinami postanejo aktivni kreatorji svoje 
prihodnosti. 
 

5.2 PARTICIPATIVNE PRAKSE DELA V NEMŠKEM VRTCU 
V nadaljevanju so opisane in slikovno podkrepljene prakse dela v nemškem vrtcu, ki 
vključujejo participacijo otrok. Pridobljene so z opazovalno metodo raziskovanja. 
Prakse dela so razdeljene glede na področja, na katerih se pojavljajo: rutinske 
dejavnosti, načrtovanje in izvedba učnih dejavnosti in specifični projekti spodbujanja 
participacije.  
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 RUTINSKE DEJAVNOSTI 5.2.1  
 
Tabela 3: Pregled participativnih dejavnosti v okviru dnevne rutine 

Rutinske 
dejavnosti 

Kratek opis  Pogostost 
ponavljanja 

Cilji Ovire 

Izbira vrste 
in količine 
hrane  

- Otroci izbirajo vrsto 
in količino hrane pri 
vseh obrokih. 
- Hrano in pijačo si 
postrežejo sami. 

- Vsak dan. 
- Pri vseh obrokih. 

- Oblikovanje lasnega 
občutka za sitost in 
lakoto. 
- Razvijanje fine in 
grobe motorike. 
- Spoznanje: hrano je 
treba razdeliti tako, da 
bo dovolj za vse. 

- Razmerje med otrokovo 
odločitvijo in dobrim za 
njegovo zdravje. 
- Večje tveganje za 
umazan prostor po jedi. 

Počitek in 
spanje  

- Otrokom je ves čas 
na voljo kotiček za 
počitek. 
- Popoldanski počitek 
je obvezen, vendar 
odvisen od 
individualnih potreb 
otroka. 

- Vsak dan. - Prepoznavanje lastnega 
občutka utrujenosti. 
 

- Vnaprej oblikovan 
seznam z imeni otrok, ki 
spijo in tistimi, ki ne – 
večja verjetnost, da se 
potrebe otrok spregleda 
in ni prostora za 
participacijo otrok. 

Osebna 
higiena 

- Umivanje rok in zob 
potekata rutinsko 
(vodeno in usmerjeno 
s strani strokovnega 
delavca). 
- Umivanje in 
preoblačenje potekata 
skladno s potrebami in 
željami otrok. 

- Vsak dan. - Prepoznavanje in 
izražanje lastnih potreb 
ter želja. 

- Organizacijske težave 
- Dolgotrajnost 
postopkov, kadar se 
upošteva otrokovo 
mnenje. 

 
 
Izbira vrste in količine hrane 
 
Strokovni delavci otroških vrtcev Diakonie Rosenheim Zgornje Bavarske regije smo 
oblikovali okvir participativnih načel in vrednot, ki naj jih upoštevajo zaposleni v 
vrtcih. Temeljno vodilo in okvir našega dela je predstavljen v obliki plakata »Zato je 
moj vrtec odličen« (nem. Darum ist meine KITA toll) (gl. Prilogo 3), ki temelji na 
participativnih načelih bavarskega učnega in vzgojnega načrta (Reichert-
Garschammer, 2012). Med drugim je na plakatu izpostavljeno področje 
prehranjevanja kjer je napisano sledeče: »Sam smem odločiti, katera hrana mi je 
okusna in kdaj sem sit«. 
 
V vrtcu Oberföhring zgoraj opisano načelo udejanjamo na sledeč način. V času kosila 
skupaj z otroki pripravimo mize. Na vsaki mizi je v skledah pripravljeno kosilo, v 
vrčih pa voda in čaj. Hrano in pijačo si otroci postrežejo sami. Sami presodijo, koliko 
bodo pojedli in kaj želijo jesti. Pogosto se zgodi, da otroci določenih jedi ne želijo 
jesti (npr. zelenjave). V takih primerih jih vzgojiteljice spodbudijo, da jed v manjši 
količijo poskusijo in se nato odločijo, če želijo več ali ne. Kadar otrok tudi ob 
vzgojiteljičini spodbudi hrane ne želi poskusiti, se otroka več ne spodbuja, saj je 
splošno sprejeto načelo, da so vzgojitelji otrokom le opora pri oblikovanju lastnega 
občutka za okus.  
 
V večini nemških vrtcev je priskrbljeno le kosilo, hrano za zajtrk in malico pa 
priskrbijo starši. Pomembno je, da otroci ob zajtrku ne pojedo vsega, saj jim v 
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nasprotnem primeru ne bi nič ostalo za malico. Vzgojiteljice otroke spodbujajo, da si 
hrano porazdelijo in se odločijo, kaj bodo pojedli za zajtrk in kaj bodo pustili za 
malico. Če otrok tega ne želi, ali pa je zjutraj zelo lačen oz. sploh ni, se lahko odloči 
tudi drugače. 
 

 
Slika 2: Otroci si kosilo postrežejo sami 

 
Ob samostojni izbiri vrste in količine hrane se spodbuja oblikovanje otrokovega 
lastnega občutka za lakoto, sitost in žejo, saj ga nihče ne sili, naj poje več ali naj 
preneha s hranjenjem. Kot je že omenjeno, smo strokovni delavci ob otrocih zato, da 
jim ta lasten občutek pomagamo razviti, zato otroke, kadar ne želijo jesti, 
spodbudimo, naj hrano v manjši količini poskusijo; ali opomnimo, naj jedo počasi, da 
bodo sitost lahko občutili.  
 
Ob samostojni postrežbi hrane na krožnik, se otroci izpopolnjujejo tudi v fini in grobi 
motoriki, naučijo se deliti hrano, prav tako pa tudi predvidevati, koliko bodo pojedli 
in si skladno s tem na krožnik naložiti primero količino hrane. 
 
Po končanem kosilu dva dežurna otroka s pomočjo strokovnega delavca pobrišeta 
mize in pometeta tla. Ta povezava med jedjo in čiščenjem otroke tudi spodbudi, da 
jedo olikano in se potrudijo, da prostora okrog sebe ne popackajo preveč.  
 
Ovira, na katero smo ob tej pedagoški praski dela naleteli, je bila dilema, kako najti 
ravnovesje med otrokovo izbiro in upoštevanjem načel zdravja in blaginje. Otroka, ki 
za zajtrk v vrtcu le redko kaj poje, saj pravi, da ni lačen, naj s hrano ne bi silili. Po 
načelih participativnega dela ima pravico, da sam odloča o količini zaužite hrane. Po 
drugi strani pa je naloga strokovnih delavcev ta, da otrokom zagotovijo zdrav razvoj. 
 
 
Počitek in spanje 
 
Počitek in spanje sta v vrtcu odvisna od individualnih potreb otroka. Tudi to področje 
je zajeto v okviru participativnih načel in vrednot, predstavljenih v obliki plakata 
»Zato je moj vrtec odličen« (gl. Prilogo 3). Za področje spanja in počitka je zapisano 
sledeče: »V času bivanja v vrtcu se imam ves čas možnost spočiti. Struktura 



Klara	Letnik	(2017):	Participacija	v	nemškem	in	slovenskem	vrtcu.	
	
	

	 52	

vrtčevskega vsakdana mi ponuja možnosti za zadostno količino spanja in počitka. Če 
sam ne najdem mirnega kotička, da bi si odpočil, je ob meni vedno nekdo, ki mi ob 
tem pomaga.« 
 
Predviden čas počitka je po kosilu, med 13. in 14. uro. Otrokom, ki potrebujejo 
spanje, so na voljo blazine v telovadnici. Drugi, ki le redko zaspijo, imajo prve pol ure 
v času počitka, počitek na blazinah v igralnici, naslednje pol ure pa se lahko v 
igralnici tiho igrajo. 
 
Zaradi lažje organizacije dela in zagotavljanja rutine, je že vnaprej oblikovan seznam 
otrok, ki gredo spat in tistih, ki v tem času le počivajo. Ob oblikovanju seznama se 
upošteva otrokove individualne potrebe in njegove želje. Seznam se vsakih nekaj 
mesecev posodobi, možno pa je prehajanje iz ene skupino v drugo. 
 
Kadar otrok v času, ki ni predviden za spanje in počitek, pove, da je utrujen, mu je na 
voljo kotiček z blazinami, da si lahko odpočije. 
 
Ovira, na katero smo naleteli se navezuje na razmerje med participacijo otrok in 
zagotavljanje zdravega razvoja otrok. Prav tako se sprašujem, ali je participacija otrok 
pri počitku in spanju sploh prisotna, saj se otroci na podlagi svojih potreb in želja ne 
morejo odločiti, ali bodo čas počitka in spanja preživeli v telovadnici ali igralnici. Po 
drugi strani pa je taka struktura dnevne rutine nujna, saj otrokom navadno predstavlja 
občutek varnosti in predvidljivosti. 
 
 
Osebna higiena 
 
Tako kot področje prehranjevanja in spanja ter počitka je tudi področje osebne 
higiene predstavljeno na plakatu, ki povzema participativni okvir načel in vrednot 
delovanja vrtcev »Zato je moj vrtec odličen« (gl. Prilogo 3). Za področje higiene je 
zapisano, da morajo biti otrokove potrebe, povezane s higieno, upoštevane in 
spoštovane. Otroku mora biti na spoštujoč način in skladno z njegovim razvojem 
omogočena zadostna količina pomoči. 
 
Osebna higiena temelji na samostojnosti in individualnih potrebah otroka. Načeloma 
si otroci samostojno, vendar pogosto vodeno s strani strokovnega delavca, umivajo 
roke in zobe. Preoblačenje in umivanje drugih delov telesa poteka odvisno od 
zmožnosti in želja otrok. Strokovni delavci smo jim na voljo, kadar potrebujejo 
pomoč. Zaradi starostno heterogenih skupin kar nekaj otrok potrebuje podporo pri 
toaletnem treningu. Pri umivanju in preoblačenju otroka se upošteva njegove želje. 
Kadar strokovni delavec pristopi k otroku, ga najprej vpraša ali mu lahko pomaga pri 
preoblačenju in umivanju. Včasih se zgodi, da otrok pomoč zavrne, ali pa želi pomoč 
drugega strokovnega delavca. V takem primeru se njegovo odločitev spoštuje. Otrok 
lahko izbira tudi med načini osebne higiene. Izbere lahko vlažilne robčke ali tuširanje. 
Kadar otrok nima lastnih rezervnih oblek, lahko sam izbere med vrtčevskimi oblačili.  
 
Ovira, na katero smo naleteli, se navezuje na preplet področij organizacije in 
učinkovitosti ter otrokove participacije in soodločanja. Pri načelih, ki veljajo za 
osebno higieno, se pogosto pojavijo organizacijske težave. Kadar je otrok zelo 
umazan in bi strokovni delavec presodil, da je najbolje, da se otroka umije pod tušem, 
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otrok pa tega ne želi, ga je potrebno umiti z vlažilnimi robčki, kar pa zna biti 
dolgotrajen proces. 
 
 

 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA UČNIH DEJAVNOSTI 5.2.2  
	
Tabela 4: Pregled participativnih dejavnosti v okviru načrtovanja in izvedbe učnih aktivnosti 

Načrtovanje 
in izvedba 
učnih 
dejavnosti 

Kratek opis Pogostost 
ponavljanja 

Cilji Ovire 

Izbira 
igralnega 
prostora in 
partnerja za 
igro 

- Otrok lahko izbere  
prostor in partnerja za 
igro. 
- Skladno s 
skupinskimi pravili 
(igranje v izbranem 
prostoru približno 30 – 
40 min). 

- Ob dnevih 
predvidenih za prosto 
igro. 

- Prepoznavanje in 
izražanje lastnih želja 
in mnenj. 
- Razvijanje 
vztrajnosti. 
- Poglobljena igra. 
 

- Možnost težavnosti 
vztrajanja v enem 
prostoru določen čas. 
- Nekateri potrebujejo na 
začetku pomoč odraslega, 
da se naučijo igrati. 
- Razmerje med 
pravičnostjo in pravili. 

Izbira igrač 
in učnih 
pripomočkov 
 

- Zamenjava igrač in 
učnih pripomočkov v 
igralnici (stare igrače 
pospravimo in v 
igralnico postavimo 
nove). 
- Oblikovanje pravil. 

- Vsakih nekaj 
mesecev. 

- Poglobljena igra. 
- Razvijanje 
vztrajnosti. 
- Razvijanje 
kreativnosti. 
- Prepoznavanje in 
izražanje lastnih želja 
in mnenj. 
- Oblikovanje 
odgovornosti. 

- Princip demokracije: kaj 
pa otroci, katerih ideje in 
mnenja so v manjšini? 
- Spreminjanje ali 
dopolnjevanje pravil. 

Vodenje 
jutranjega 
kroga 

- Eden izmed otrok 
vodi jutranji krog - ta 
poteka večinoma 
vedno enako, zato 
otroci poznajo 
zaporedje vsebin. 
 

- Vsak dan, ko za 
potek jutranjega kroga 
niso predvidene 
spremembe. 
- V povprečju 3-krat 
tedensko. 

- Višja samopodoba. 
- Razvoj govornih 
kompetenc. 
- Urjenje spomina. 
- Oblikovanje čuta za 
pravičnost. 

- Možnost podaljšanja 
predvidenega trajanja 
jutranjega kroga. 

Sodelovanje 
otrok pri 
načrtovanju 
opoldanskih 
krogov 

- (1) Otroci predlagajo, 
kaj bi počeli. 
- (2) Teme 
obravnavamo z 
aktivnim 
vključevanjem otrok 
(kaj že vedo, kaj jih 
zanima, kaj so se 
naučili). 

- Takrat, ko niso 
predvidene druge 
vsebine. 
- Približno 1-krat 
tedensko. 

- Sprejemanje 
odločitev. 
- Zmožnost iskanja in 
sprejemanja 
kompromisov. 
- Toleriranje mnenja 
drugih. 

- Princip demokracije: kaj 
pa ostali, katerih ideje in 
mnenja so v manjšini? 
- Ponazarjanje naučenega 
znanja (brez besedila). 

Izdelava 
portfolia 

- Izbira fotografij in 
barvnih listov. 
- Oblikovanje besedila 
in razporejanje vsebine 
na listu. 
 

- Približno 3-krat 
letno. 

- Prepoznavanje in 
izražanje lastnih želja 
in mnenj. 
- Občutek za estetiko. 
- Razvoj govornih 
kompetenc. 

- Razmerje med željami 
otrok ter smiselno in 
estetsko podobo portfolia. 

Vodenje 
skupinskih 
iger 

- Eden izmed otrok 
vodi skupinsko igro, 
katere pravila otroci 
poznajo. 

- Po jutranjem krogu. 
- Povprečno 3-krat 
tedensko. 

- Višja samopodoba. 
- Razvoj govornih 
kompetenc. 
- Oblikovanje čuta za 
pravičnost. 
 

- Kljub samostojnosti 
otrok, je potreben nadzor 
vzgojitelja, ki zagotovi 
doslednost in pravilno 
izvedbo igre. 
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Izbira igralnega prostora in partnerja za igro 
 
V času, ko je predvidena prosta igra, lahko otroci izbirajo med različnimi igralnimi 
kotički in prostori. Načeloma je otrokom v času proste igre na voljo devet različnih 
kotičkov oz. prostorov. Otroci lahko izbirajo med štirimi kotički, ki so del igralnice: 
bralni in sprostitveni kotiček, kotiček za gradnjo in konstruiranje, kotiček za igro 
družabnih iger in kotiček za risanje. Izbirajo lahko tudi med petimi prostori, ki niso 
sestavni del igralnice, vendar so del vrtca: kreativna soba, hodnik za poslušanje glasbe 
in ples, prostor s kostumi za igro vlog, telovadnica in dvorišče. Otroci si lahko 
izberejo partnerje za igro, seveda če so te izbire obojesmerne. Del dneva je vsak dan 
namenjen prosti igri. Skladno s pravili skupine se otroci lahko sami odločijo, kje se 
želijo igrati. Pravila skupine so:  

(1) določeno je število otrok, koliko se jih naenkrat lahko igra v enem kotičku oz. 
prostoru, 

(2) določen je okviren čas, kako dolgo naj bi otrok ostal v izbranem kotičku oz. 
prostoru. 

 
(1) Število otrok, ki se lahko hkrati igrajo v enem prostoru oz. kotičku, smo določili 
skupaj, na ravni celotnega vrtca, saj so nekateri prostori premajhni, da bi se tam lahko 
igralo neomejeno otrok; nekateri pa imajo omejitve zaradi varnostnih razlogov, še 
posebej kadar v določenem prostoru ni strokovnega delavca (npr. na dvorišče in v 
telovadnico, kadar tam ni odrasle osebe, smejo hkrati maksimalno trije otroci). Velja 
namreč splošno pravilo, da se sme določeno število otrok igrati v prostorih, ki niso 
ves čas pod nadzorom vzgojitelja. Pravila dopuščajo tudi modifikacije. Kadar je na 
dvorišču ali v telovadnici kateri izmed strokovnih delavcev, sme na dvorišče večje 
število otrok.  

Vpeljava 
novih 
elementov in 
pravil v 
vrtčevski 
vsakdan 

- V obliki diskusije in 
zbiranja idej. 
- Skupno oblikovanje 
novih pravil. 

- Po potrebi, ko 
dobimo novo igračo, 
spremenimo del 
igralnice … 
- Med opoldanskimi 
krogi. 
 

- Sprejemanje 
odločitev. 
- Toleriranje mnenja 
drugih. 
- Oblikovanje 
odgovornosti. 
- Zmožnost 
predvidevanja 
(postavljanje pravil). 

- Dinamičen in 
nezaključen proces, ki 
zahteva prilagajanje 
situacijam in 
spreminjanje ali 
dopolnjevanje pravil. 

Ura za 
pohvale in 
pritožbe 
otrok 

- Otroci imajo 
možnost, da ob 
določenem dnevu in 
času vodji vrtca 
zaupajo svoje želje, 
skrbi, pritožbe … 

- Vsak torek od 10:30 
do 11:15. 

-  Prepoznavanje in 
izražanje lastnih želja 
in mnenj. 
- Razvoj govornih 
kompetenc. 
- Oblikovanje 
odgovornosti. 

- Težavnost 
prepoznavanja in 
izražanja 
samoiniciativnih želj in 
mnenj otrok. 
- Vsi nimajo predstave, 
kaj lahko na tej uri 
počnejo. 

Izbira 
udeleževanja 
pri ponujenih 
aktivnostih 

- Otroci imajo 
možnost odločati o 
lastni udeležbi na 
ponujenih aktivnostih 
(bralne urice, kuhanje 
kosila, vrtnarjenje …), 
ki potekajo med prosto 
igro. 

- Med prosto igro. 
- Približno 2-krat 
tedensko. 

- Prepoznavanje in 
izražanje lastnih želja 
in mnenj. 
- Oblikovanje 
odgovornosti. 
- Razvijanje 
vztrajnosti. 
- Spodbujanje 
vzročno-posledičnega 
razmišljanja. 
- Iskanje možnih 
rešitev. 
- Sprejemanje 
kompromisov. 

- Težavnost odločanja o 
udeležbi otrok, kadar se 
aktivnosti želi udeležiti 
več otrok, kot je 
predvideno. 
- Motiviranje otrok, da 
vztrajajo in so prisotni v 
času celotne aktivnosti. 
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(2) V naši skupini smo sprejeli pravilo, da se otroci igrajo v izbranih kotičkih in 
prostorih 40 minut – čas merimo z veliko peščeno uro. Sprejeli smo ga zaradi 
koncentracije otrok, spodbujanja h poglobljeni igri in vztrajnosti, da bi se izognili 
konfliktom ob zamenjavi prostora in dosegli pravičnejšo porazdelitev otrok po 
posameznih prostorih oz. kotičkih. Želeli smo, da bi imeli otroci dovolj časa, da se 
lahko posvetijo igri in ne zamenjujejo prostora vsakih nekaj minut. Prav tako smo 
ugotovili, da tak način otrokom nudi varnost in orientacijo, saj vedo koliko časa še 
imajo, zato ob pretečenem času, ko prostore zamenjamo, redkeje doživljajo 
frustracijo. Pogosto se zgodi tudi, da si npr. 10 otrok želi v telovadnico, tja pa smejo 
le trije. S tem pravilom lahko v enem dnevu otrok zamenja večje število kotičkov oz. 
prostorov in tako je razdelitev pravičnejša. 
 
Vsak dan lahko otroci izbirajo, kje se želijo igrati. Izbirajo lahko skladno s strukturo 
in tedenskimi načrti vrtca (ob torkih je npr. za otroke predviden šport, zato v tem 
dopoldnevu ni predvidena prosta igra). 
 
Pogosto se zgodi, da otroci potrebujejo sprva veliko podpore in spodbud strokovnega 
delavca, saj najmlajši včasih težko prepoznajo ali izrazijo lasne želje in mnenja. Prav 
tako so tudi redkeje sposobni poglobljene igre, zato težko zdržijo v enem prostoru dlje 
časa.   
 
 
Izbira igrač in učnih pripomočkov 
 
Na policah v igralnici je otrokom namenjeno tudi določeno število družabnih iger in 
drugih učnih pripomočkov. Te vsakih nekaj mesecev zamenjamo. Nove igrače in učne 
pripomočke izberemo pri popoldanskem krogu. Kadar izbiramo nove igrače in učne 
pripomočke, ki bodo otrokom na policah na voljo naslednjih nekaj mesecev, si lahko 
otroci najprej ogledajo igrače, ki so bile prej pospravljene v kabinetu. Razdelimo jih v 
skupine, npr. igre povezane z urjenjem spomina skupaj, igre za gradnjo in 
konstruiranje skupaj itd. Nato pa otroci in vzgojiteljice z žetoni »oddajo svoj glas« za 
eno izbrano igračo iz skupine, npr. vsak odda svoj glas za eno igro povezano z 
gradnjo in konstruiranjem. Igrače izberemo po principu demokracije. Otroci so 
vključeni tudi v proces vrednotenja in zbiranja rezultatov tako, da ob koncu 
glasovanja preštejejo žetone, ki jih je posamezni učni pripomoček dobil. 
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Slika 3: Vsak otrok vrže žeton v kozarček na izbrani igrači 

 
Otroci so vključeni v oblikovanje pravil in aktivno sodelujejo pri celotnem procesu. 
Ko izberemo nove igrače, se z otroki dogovorimo, kakšna pravila bodo veljala zanje. 
Pravila določimo v času popoldanskega kroga. Najprej predlagajo ideje otroci, nato še 
vzgojiteljice. Najpomembnejša pravila nato narišemo in zalepimo na škatlo z 
določeno igračo (npr. na škatlo družabne igre zalepimo listek z mizo, saj se jo lahko 
igramo le pri mizi).  
Prav tako poskušamo otrokom v času, namenjenem za igro, skozi igro razložiti tudi 
pravila iger, vendar se ne izključuje možnosti, da se z igro igrajo drugače kot 
zapovedujejo pravila. Pogosto se npr. zgodi, da otrok iz kartic za učenje števil začne 
graditi hišo ali kaj podobnega. 
 
Otrokom smo dali možnost izbire igrač in učnih pripomočkov zato, ker so, kadar so 
imeli na voljo ogromno število igrač, pogosto zelo hitro spreminjali igre, pri nobeni 
igri niso vztrajali, številni pa v množici izbir sploh niso vedeli, s čim naj se igrajo. Na 
ta način se naučijo vztrajnosti in iznajdljivosti. Kadar je otrokom v igralnici na voljo 
manjše število igrač, se na določeno igro oz. igračo lahko bolj navežejo in posledično 
dobijo tudi občutek odgovornosti zanjo. 
 
Izvajanje te prakse dela poteka po principu demokracije, zato so otroci, katerih izbire 
igrač so v manjšini, naslednjih nekaj mesecev brez željenih igrač; kar pa ni nujno 
ovira, saj se otroci na ta način seznanijo s principom demokracije. Naučijo se 
sprejemati želje drugih, tistih, katerih glas predstavlja večino; ali pa se naučijo iskati 
in sprejemati soglasja in kompromise. 
 
 
Vodenje jutranjega kroga 
 
Vsebina in zaporedje jutranjega kroga sta vedno enaka, zato ga otroci dobro poznajo 
in vedo, kaj sledi (uvodna pesmica, določitev dneva, datuma, vremena in dežurstva, 
pregled dnevnih aktivnosti in štetje otrok – koliko nas je in kdo manjka). Ker so otroci 
poznali celoten potek jutranjega kroga in pogosto že pred vzgojiteljico postavili 
vprašanje, ki je sledilo, smo otrokom omogočili, da vodijo jutranji krog, če to želijo. 
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Vsak dan je za vodenje na vrsti drug otrok. Naredili smo tudi seznam z vsemi otroki 
iz skupine, na katerem je označeno, kolikokrat je bil kdo na vrsti.  
Otrok – vodja jutranjega kroga – postavlja vprašanja (npr. Kdo bi preštel do tri, 
preden začnemo s petjem uvodne pesmice?; Kdo ve, kateri dan v tednu je danes? ...), 
v škatli poišče kartice, ki so ostalim otrokom v pomoč pri odgovarjanju na vprašanje 
(npr. Kaj bomo počeli po zajtrku?) in izbere, kdo izmed otrok, ki se javijo z dvigom 
rok, sme na vprašanje odgovoriti. 
Otrok, ki vodi, sedi ob eni izmed strokovnih delavk, saj mu je ta na voljo, če 
potrebuje pomoč, pozabi na zaporedje vprašanj, ali kaj podobnega. 
 
 

 
Slika 4: Jutranji krog vodi eden izmed otrok 

 
Otrokom je tak način dela všeč in zelo radi vodjo jutranje kroge, prav tako tudi radi 
sodelujejo, ko vodja postavi vprašanje. Vodja jutranjega kroga krepi svojo 
samopodobo, se uri v spominu, saj se trudi spomniti poteka jutranjega kroga, prav 
tako se izpopolnjuje v govornih spretnostih in si bogati besedni zaklad. Ker je vodja 
tisti, ki izbere otroka, ki lahko odgovori na zastavljeno vprašanje, se otrokom razvija 
tudi čut za pravičnost, saj se mora potruditi, da ne izbere vedno istih otrok. 
 
Otroci sicer imajo možnost, da postanejo vodje jutranjega kroga, ne pa tudi, da 
odločajo o aktivnostih tekom dneva. Tukaj vidim možnost za razširitev participacije 
otrok na višjo raven. Otrok, ki vodi jutranji krog, bi lahko odločal tudi o eni 
aktivnosti, ki bo otrokom na voljo v času proste igre (npr. danes bomo na dvorišču 
igrali nogomet).  
 
 
Sodelovanje otrok pri načrtovanju opoldanskih krogov 
 
Del dnevne rutine, poleg jutranjih krogov, sestavljajo tudi popoldanski krogi. 
Popoldanski krogi predstavljajo način dela s celotno skupino v krogu, ki poteka po 
dopoldanski prosti igri in pred kosilom. 
 
Otroci imajo v času opoldanskih krogov možnost, da sodelujejo pri 
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(1) izbiri aktivnosti in  
(2) izbiri vsebin, ki jih o določeni temi zanimajo, in bi se o njih radi več naučili. 

 
(1) Otroci imajo možnost, da kadar ni predvidenih vsebin za popoldanske kroge, 
sodelujejo pri izbiri aktivnosti, ki jih bomo še tisti dan počeli pri popoldanskem 
krogu. Aktivnost izberemo po principu demokracije – večina prevlada. Otroci sprva 
podajo svoje želje in predloge. Navadno predlagajo, da zapojemo pesem ali pa se 
igramo kakšno igro. Nato z dvigom rok glasujemo za eno izmed podanih aktivnosti.  
 
Tako delo dopušča zakonodaja, ki ne predpisuje pisanja priprav za posamezne dneve, 
vendar je zaželjeno, da se okvirno delo načrtuje za 2 tedna vnaprej. V vrtcu 
Oberföhring pišemo tudi informativni pregled dneva, kaj smo počeli. Ta visi na 
hodniku, da si ga lahko ogledajo tudi starši. Ob koncu vsakega tedna, naredimo 
fotokopijo in jo vložimo v mapo k fotokopijam preteklih tednov. Na tak način 
zagotovimo, da je vrtčevsko pedagoško delo dokumentirano. 
 

 

 

                                                                             

 

 
Otroci se na ta način naučijo sprejemati odločitve, saj jih spodbujamo, da izražajo 
svoje želje in mnenja o tem, kaj bi počeli in katere vsebine bi na popoldanskih krogih 
obravnavali. Pogosto se zgodi, da so mnenja otrok zelo različna, mi pa imamo v enem 
dnevu za popoldanski krog na voljo le 20 do 30 minut in zato izberemo le idejo 
večine. Na ta način se otroci naučijo tolerirati mnenje drugih in sprejemati 
kompromise. 
 
Princip demokracije, po katerem delamo, zna biti do otrok, katerih ideje so v 
manjšini, zelo izključujoč. Ideje otrok, ki niso bile sprejete s strani večine, pogosto 
uresničimo v popoldanskem času.  

Slika 5: Primer pisanja priprav za prihodnja dva 
tedna 

Slika 6: Informativni pregled, kaj smo v 
vrtcu določen dan počeli 
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(2) Otroci imajo možnost sodelovanja in soustvarjanja tudi kadar pri popoldanskem 
krogu obravnavamo vnaprej predvidene vsebine. Teme pri popoldanskih krogih 
pogosto obravnavamo tako, da izdelamo plakat s tremi stolpci. V prvi stolpec 
zapišemo, kaj otroci o določeni temi že vedo; v drugi, kaj bi se radi o temi naučili; v 
tretji pa, kar smo se naučili. Predlogi otrok, kaj bi se radi naučili, se vežejo na 
prihodnje dni, ko temo obravnavamo s pomočjo knjig in drugih virov, kjer se nahajajo 
odgovori na vprašanja otrok. Ta učna strategija je v slovenskih vzgojno-
izobraževalnih ustanovah znana kot VŽN strategija – vem, želim, naučim. 
 
 

 
Slika 7: Plakat – kaj že vemo, česa se želimo naučiti in kaj smo se naučili 

 
Opisano metodo dela bi lahko izboljšali z vključevanjem slikovnega materiala, ki bi 
ponazarjali znanje in želje otrok. Na ta način bi otroci plakat lahko samostojnejše 
uporabljali, prav tako bi si obravnavano tudi lažje predstavljali in posledično boljše 
zapomnili.  
 
 
Izdelava portfolia 
 
Od začetka do konca otrokove vključenosti v vrtec skupaj z otrokom urejamo njegove 
izdelke in fotografije po časovnem zaporedju in jih vlagamo v portfolio oz. mapo. 
Predviden čas za izdelovanje portfolia je ob četrtkih, enkrat mesečno. Vzgojiteljica in 
otrok portfolio izdelujeta skupaj. Otrok ima možnost, da izbere barvo listov, na katere 
bo prilepil svoje fotografije, risbice in ostale papirnate izdelke. Navadno ob 
posameznih fotografijah in izdelkih napišemo tudi, kaj smo takrat počeli oz. kaj 
izdelek predstavlja in kdaj je bil narejen. Ob tem imajo otroci možnost, da povedo, kaj 
naj vzgojiteljica napiše ali kaj določen izdelek predstavlja. Kadar otrok pove, kaj o 
fotografiji ali izdelku, vzgojiteljica slišano dobesedno zapiše k fotografiji oz. izdelku.  
 
Ker izdelava portfolia poteka v interakciji strokovnega delavca in otroka, se otrok 
izpopolnjuje v govornih spretnostih. Poleg tega pa kreativno sodelovanje pri izdelavi 
portfolia doprinese tudi k razvijanju čuta za estetiko. Prav tako otrok soustvarja lastno 
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identiteto in predstavlja sebe tako, kot sam želi, s tem krepi občutek lastne vrednosti 
in samopodobe.  
 
Otrok lahko do svojega porfolia kadarkoli dostopa in si ga ogleda. 
 
 

	

	
	
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Slika 8: Otroci soustvarjajo portfolio 

Slika 10: Otroci lahko svoj portfolio kadarkoli 
prelistajo 

Slika 9: Otroci v svoj portfolio vlagajo risbice in ostale 
papirnate izdelke 



Klara	Letnik	(2017):	Participacija	v	nemškem	in	slovenskem	vrtcu.	
	
	

	 61	

Vodenje skupinskih iger 
 
V času načrtovanih dejavnosti se upoštevajo predlogi in želje otrok. Otroci pogosto 
predlagajo igranje kakšne igre, nato pa igre sami vodijo (npr. po končanem jutranjem 
krogu eden izmed otrok kaže slike z živalmi, ostali pa ugibajo, katera žival je na 
sliki). 
 
Kljub temu, da so otroci pri izvajanju igre in sodelovanju samostojni, je vseeno 
potrebna vloga strokovnega delavca, ki lahko določene stvari po potrebi pojasni. 
 
Otrok, ki vodi, se ob tem krepi v sposobnostih vodenja, hkrati pa oblikuje tudi 
občutek odgovornosti, s tem ko od sebe in do drugih zahteva upoštevanje pravil igre. 
Ob takih aktivnostih se mu oblikuje tudi čut za pravičnost (ni zaželjeno, da vodja 
pokliče vedno istega otroka k odgovoru). Vsi udeleženci igre pa razvijajo tudi 
govorne kompetence (strokovni delavec spodbuja otroke, da odgovarjajo v povedih). 
 

 
Slika 11: Eden izmed otrok je vodja igre, ostali sodelujejo 

Težavnost izvajanja te prakse dela je, da je težko imeti pregled, kolikokrat je kateri 
otrok na vrsti. Pogosto se namreč zgodi, da so pobudniki idej vedno isti; navadno tisti, 
ki v dinamiki skupine nosijo vlogo vodje. Ker imajo tisti otroci več izkušenj z 
podajanjem predlogov in idej, prav tako tudi z vodenjem skupine, se jim veščine in 
kompetence pridobljene z vodenjem še dodatno krepijo, medtem ko je razvoj teh 
kompetenc pri ostalih spregledan. 
 
 
Vpeljava novih elementov in pravil v vrtčevski vsakdan 
 
V času poletnih počitnic je naša igralnica dobila nov igralni del – t. i. galerijo. Ko so 
otroci po počitnicah ponovno prišli v vrtec, so si galerijo najprej ogledali, nato pa smo 
v času opoldanskega kroga izbrali ime za prostor pod in nad galerijo. Imena smo 
izbrali po demokratičnem načelu. V spodnjem delu je kotiček za počitek, medtem ko 
je v zgornjem delu prostor za kocke in železnico. Prvi je dobil ime »Kuschelecke«, 
drugi pa »Spielritterburg«. Glasovanje je potekalo tako, da so otroci predlagali možna 
imena za oba prostora, vzgojiteljica pa je imena napisala na plakat. Nato je potekalo 
glasovanje z dvigom rok. Tisto ime, ki je dobilo največ glasov, je bilo izbrano.  
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Naslednji dan smo skupaj z otroki določili pravila, ki bodo veljala za oba prostora. 
Oblikovali smo jih tako, da so otroci najprej sami predlagali pravila, nato pa smo 
strokovni delavci po potrebi tudi sami dodali kakšen predlog ali provokativno 
vprašanje, ki je od otrok zahtevalo vzročno-posledično razmišljanje (npr. Kaj pa, če 
boste v zgornjem kotičku barvali in bodo tla umazana od barv?). Na koncu smo ideje 
otrok in odraslih povzeli in strnili v celoto. Dogovorili smo se, da se bodo tako zgoraj 
kot tudi spodaj, lahko igrali le štirje otroci; da je prostor po končani igri potrebno 
pospraviti, če ne se naslednjič otroci, ki niso pospravili, tam ne smejo igrati; prav tako 
v oba kotička ne bodo nosili materiala za ustvarjanje.  
 
Vpeljava novih igrač v skupino je potekala po podobnem postopku. Kadar je skupina 
dobila novo igro ali igračo, smo jo otrokom najprej predstavili pri opoldanskem 
krogu. Tako so se imeli priložnost z njo seznaniti in jo spoznati. Skupaj z otroki smo 
določili mesto, kamor bomo igro ali igračo pospravili ter se pogovorili o pravilih. 
Kadar je šlo za igračo, s katero igranje pušča domišljiji prosto pot, so otroci podajali 
ideje, kaj vse bi z njo lahko počeli in na kakšne načine bi se z njo lahko igrali. V 
nasprotnem primeru, ko je šlo za družabno igro, ki se jo načeloma igra po določenih 
pravilih, smo se z otroki pogovorili o pravilih (npr. družabna igra človek ne jezi se) in 
igro nato preizkusili v praksi (npr. z otroki ki so to želeli, v popoldanskem času). 
 
Menim, da takšno delo spodbuja otroke k razvijanju zmožnosti za predvidevanje 
različnih možnosti; npr. ko postavljamo pravila za uporabo galerije, morajo otroci 
predvidevati, kaj bi šlo lahko narobe, kakšna pravila omogočajo takšno igro, kot jo 
sami želijo ... Proces vključenosti in aktivnega sodelovanja otrok že od začetka 
procesa, vpliva na razvoj občutka odgovornosti, ki ga otroci razvijejo do novosti v 
vrtcu in na motivacijo otrok. Poleg tega razvijajo občutek odgovornosti do lastnih 
odločitev in napredujejo v vzročno-posledičnem razmišljanju. Ker je mnenj in idej 
pogosto veliko, se morajo otroci naučiti tudi tolerirati mnenje ostalih in ob se ob 

Slika 12: Izbira imen za dva nova prostora v 
igralnici je potekala po demokratičnem načelu 

Slika 13: V igralnici smo dobili dva nova kotička 
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zaključenem procesu sprijazniti z odločitvijo, ki smo jo sprejeli na ravni skupine 
(pogosto po principu demokracije). 
 
Tak proces dela je dinamičen in nezaključen proces, saj zahteva sprotno prilagajanje 
situacijam. Smiselno je spreminjati in prilagajati pravila glede na dinamiko in potrebe 
skupine. Zaradi tega so take prakse dela navadno dolgotrajne in zahtevajo dosledno in 
sistematično delovanje vzgojiteljice. 
 
 
Ura za pohvale in pritožbe otrok 
 
Za namen kakovostnejšega dela, večjega zadovoljstva otrok v vrtcu in upoštevanja 
njihovih mnenj, želja in potreb, je v vrtcu ob torkih organizirana ura za pohvale in 
pritožbe otrok. Vsi otroci v vrtcu imajo med 10:30 in 11:15 čas, da v pisarni vodje 
enote z njim delijo svoja opažanja o vrtcu, želje po spremembah, svoje občutke ... 
Otroci so ob torkih pri jutranjem krogu posebej opozorjeni, da imajo danes možnost 
udeležbe na uri pohval in pritožb. Ko se ura za pohvale in pritožbe otrok začne, vodja 
vrtca odpre svoja vrata pisarne in na steno obesi znak, ki ponazarja, da lahko otroci 
pridejo k njemu.  
 

 
Slika 14: Ob torkih po zajtrku, se lahko otroci udeležijo ure                                                                        
pohval in pritožb 

 
Na ta način se otroke spodbuja ne le k prepoznavanju lastnih želja in mnenj, temveč 
tudi k njihovemu izražanju. Prednost takega pristopa je tudi dejstvo, da se otroci lahko 
anonimno pritožijo pri nekom, ki ima izvršna pooblastila na ravni vrtca. 
 
Ena izmed težav, na katero smo ob tem naleteli, se navezuje na jezikovne spretnosti 
otrok. Pogosto se zgodi, da imajo otroci ob prihodu v vrtec slabo razvite govorne 
spretnosti ali pa ne znajo nemško, saj to ni njihov materni jezik. Naslednja težava se 
navezuje na razumevanje otrok te dejavnosti. Zasnova ure pohval in pritožb je za 
nekatere otroke (predvsem 3-letnike) preveč abstraktna in nimajo predstave, kaj bi 
lahko tam sploh počeli, zato se pogosto zgodi, da se je otroci udeležijo iz drugih 
razlogov (npr. z vodjo enote delijo teme, ki niso povezane z delovanjem vrtca in 
njihovim počutjem v njem). 
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Izbira udeleževanja pri ponujenih aktivnostih 
 
Med tednom so otrokom ponujene različne aktivnosti, ki navadno potekajo kot 
alternativa prosti igri. Včasih se zgodi, da več aktivnosti poteka sočasno. Pogoste so 
različne ustvarjalne delavnice, bralne urice, kuhanje kosila, vrtnarjenje, konstruiranje 
z lego-kockami ... Otroci lahko izberejo, ali se bodo aktivnosti udeležili ali ne. Če se 
otroci odločijo za sodelovanje, se od njih pričakuje, da bodo pri izbrani aktivnosti 
prisotni, dokler aktivnosti ne zaključijo. Kadar se določene aktivnosti želi udeležiti 
večje število otrok, kot je prostih mest, skupaj pretehtamo možne rešitve. Pogosto se 
odločimo, da pridejo na vrsto tisti otroci, ki se aktivnosti zadnjič niso udeležili.  
 
Otroke poskušamo vključiti že v začetek oz. pripravo aktivnosti, prav tako tudi 
zaključek oz. pospravljanje aktivnosti. Prostor in material za aktivnost le redko 
pripravljamo in pospravljamo strokovni delavci sami. V postopek priprave in 
pospravljanja vključimo tudi otroke (npr. s plastičnim prtom zaščitijo mizo za 
ustvarjanje, pripravijo material ...). Na ta način otroke spodbujamo k razvijanju 
vestnosti, prav tako tudi k vzročno posledičnemu razmišljanju in oblikovanju 
odgovornosti. Kadar so otroci vključeni v navedene procese, so navadno tudi veliko 
bolj motivirani za delo in se počutijo enakovredne odraslim. 
 
 

 SPECIFIČNI PROJEKTI SPODBUJANJA PARTICIPACIJE 5.2.3  
	
Tabela 5: Pregled vsebin, ciljev in ovir pri izvajanju otroške konference 

Otroška 
konferenca 

Kratek opis Cilji Ovire 

Prva faza Ocenjevanje kosil: otrok 
ponazori svoje mnenje o kosilu 
z metanjem žetona v izbran 
razdelek v škatli (glede na 
okusnost kosila). 

- Izražanje in prepoznavanje 
lastnega mnenja. 
 
 

- Čredno razmišljanje, namesto 
izražanja lastnih želja in mnenj. 

Druga faza Skupni seštevek kosil: katere 
jedi bomo spremenili in katere 
bodo na jedilniku ostale. 

- Vzročno-posledično 
mišljenje. 

- Priklic informacij iz preteklega 
tedna in vživljanje v pretekle 
dogodke. 

Tretja faza Izbrane vsebine o zdravi 
prehrani: 
(1) prehranska piramida 
(2) zgodbica o zelo lačni 
gosenici in tehtnica jedi.  

- Izražanje lastnih interesov. 
- Prenos obravnavanih vsebin 
na vsakodnevne situacije 
povezane s prehrano. 

- Nevarnost manipulacije z otroki. 
- Prenos naučenih stvari na druga 
področja in povezovanje znanja 
med seboj. 

Četrta faza Zbiranje receptov: otroci so 
doma prosili starše, da zapišejo 
recept njihove najljubše jedi in 
ga prinesejo v vrtec. 

- Grajenje identitete. - Nekaterih receptov ni mogoče 
uporabiti, saj priprava jedi 
zahteva preveč časa. 

Peta faza Izvoljen je bil predstavnik 
skupine, ki je zastopal glas 
celotne skupine na sestanku. 

- Izkušnja javnega 
glasovanja.  
- Izražanje in prepoznavanje 
lastnega mnenja. 
- Sprejemanje volje večine. 

- Čredno razmišljanje, namesto 
izražanja lastnih želja in mnenj. 
 

Šesta faza Sestanek z vodjo enote, 
kuharico, predstavnikom 
skupine in vzgojiteljico. 

- Zastopanje mnenja skupine. 
- Razumevanje vloge 
predstavnika skupine. 

- Priklic informacij. 
- Predstavitev rezultatov brez 
vizualnih pripomočkov. 
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Otroška konferenca 
 
Od avgusta do decembra 2017 je potekala otroška konferenca. Strokovni delavci vrtca 
smo se za projekt odločili, saj smo opazili, da otroci le redko radi jedo kosila v vrtcu; 
prav tako smo opazili, da so kosila pogosto nezdrava in neokusna. Namen otroške 
konference je bil spremeniti obstoječ jedilnik kosil v vrtcu. 
 
Otroška konferenca je potekala skozi spodaj navedene faze, ki so opisane v 
nadaljevanju. 

Prva faza: Ocenjevanje kosil 
Druga faza: Skupni seštevek kosil 
Tretja faza: Izbrane vsebine o zdravi prehrani 
Četrta faza: Zbiramo nove recepte 
Peta faza: Izvolimo predstavnika skupine 
Šesta faza: Sestanek z vodjo enote in kuharico 

 
Z drugo in tretjo fazo smo začeli, ko se prva še ni končala. Določen čas so potekale 
vse tri faze sočasno, vendar jih bom zaradi lažjega razumevanja opisala ločeno. 
 
 
Prva faza: Ocenjevanje kosil 

 
V prvi fazi projekta smo preverili, ali je potreba po boljši hrani prisotna tudi pri 
otrocih. V ta namen smo oblikovali škatlo s tremi razdelki – rumenim, oranžnim in 
rdečim. Rumen razdelek je ponazarjal, da je bila hrana okusna, oranžen, da je bilo 
nekaj jedi okusnih, druge ne (npr. meso in krompir sta bila okusna, medtem ko omaka 
ne), rdeč pa, da kosilo ni bilo okusno. Otroci so z žetonom, ki so ga vrgli v izbran 
razdelek ponazorili svoje mnenje o kosilu za tisti dan.  
 
Izdelano škatlo smo otrokom najprej predstavili pri opoldanskem krogu in skupaj 
določili pravila, ki bodo veljala. Vsak otrok je lahko vrgel žeton šele, ko je pospravil 
svoj prostor na mizi, prav tako je smel v škatlo vreči le en žeton. Ker so se otroci s 
takim sistemom dela prvič srečali, smo ga še isti dan po kosilu preizkusili v praksi. 
Naslednji dan pri opoldanskem krogu smo pravila še enkrat ponovili, da so se 
dogovorjena pravila utrdila. 
 
 

 
Slika 15: Škatla za ocenjevanje kosil 
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Po končanem kosilu so otroci prihajali do škatle in vrgli žeton v izbran razdelek. 
Ocenjevanje kosil je potekalo 6 tednov, vse dokler se niso jedi iz jedilnika začele 
ponavljati. 
 

 
Slika 16: Po končanem kosilu otroci ocenijo obrok 

 
Po popoldanskem počitku smo skupaj z otroki, ki so želeli sodelovati, prešteli glasove 
za posamezen razdelek. Glasove smo nato pripisali na jedilnik h kosilu za tisti dan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 17: Otroci sodelujejo pri štetju glasov 
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Druga faza: Skupni seštevek kosil 

 
Pred začetkom kosila smo jedi fotografirali, da bi se ob analizi jedi otroci lažje 
spomnili, kaj smo kateri dan jedli. Vsak četrtek je ena izmed vzgojiteljic fotografije 
razvila. V petek smo pri opoldanskem krogu slike in glasove za posamezne jedi 
pregledali in se o njih pogovorili. Prav tako smo fotografirane jedi sortirali v dve 
škatli. Prva škatla je bila rumene barve, vanjo smo položili fotografije, na katerih je 
bila hrana, ki so jo otroci ocenili kot okusno. Druga škatla je bila rdeče barve; vanjo 
so sodile fotografije s hrano, ki po mnenju otrok ni bila okusna, ali pa je bila 
nezdrava. 
Na posamezne fotografije smo zapisali tudi predloge otrok za spremembe jedi.  
 

 
Slika 19: Razvrščanje jedi 

 
 
 
 
 
 

 

Slika 18: Glasove smo zapisovali na jedilnik 

Slika 20: Na fotografije smo zapisali 
predloge 
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Tretja faza: Izbrane vsebine o zdravi prehrani 
 

V septembru smo začeli s tretjo fazo projekta – izbrane vsebine o zdravi prehrani. 
Raznovrstne vsebine o zdravi prehrani smo obravnavali ob sredah pri opoldanskem 
krogu. Začeli smo z pregledom znanja, ki ga otroci že imajo. Otroci so povedali, zakaj 
je treba jesti zdravo (»Da bomo imeli močne zobe.«; »Da bomo rastli.«; »Da ne 
zbolimo.«). Povedali so tudi, kaj bi si o temi zdrave prehrane želeli izvedeti. Dve 
glavni dilemi, ki sta prevladovali, sta bili:  

(1) katera živila so zdrava in katera ne in 
(2) katero hrano lahko jemo pogosteje kot drugo. 

 
 (1) Prvo temo o zdravih živilih smo obravnavali s pomočjo prehranske piramide. Ena 
izmed vzgojiteljic je poiskala in natisnila sličice s posameznimi živili. Skupaj z otroki 
pa smo se o posameznih živilih pogovarjali (»Zakaj je potrebno piti veliko vode?«; 
»Zakaj sladki sokovi niso zdravi?«; »Zakaj je potrebno jesti veliko zelenjave in 
sadja?« ...), nato pa sličice prilepili na prehransko piramido. 
 
To smo počeli tako, da je vsak izmed otrok, ki si je to želel, lahko izbral eno izmed 
sličic in jo poskušal uvrstiti v pravilni razdelek (na dnu piramide je bila nesladkana 
pijača, nato sadje in zelenjava, ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe in sladkarije, 
sladni prigrizki in ocvrta hrana).  
 
Ko je bila prehranska piramida končana, smo jo zalepili na vidno mesto v igralnici, da 
je bila otrokom v pomoč pri naslednjih temah, ki smo jih obravnavali. 
 

 
Slika 21: Lepljenje sličic na prehransko piramido 

 
 
 
Kadar smo v vsakdanjih situacijah (npr. pri zajtrku) naleteli na živilo, ki ga na 
prehranski piramidi še ni bilo, smo na spletu poiskali sličico, jo natisnili in dodali na 
prehransko piramido. 
 
  

Slika 22: Prehranska piramida 
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(2) Z drugo temo smo začeli, ko je bila prehranska piramida končana. Tema se je 
navezovala na pogostost uživanja posameznih jedi. To temo smo prav tako 
obravnavali ob sredinih opoldanskih krogih. Obravnavali smo jo v dveh delih. V 
prvem delu smo strokovni delavci pripravili aktivnosti v povezavi z zgodbico o zelo 
lačni gosenici, v drugem delu pa smo izdelali tehtnico jedi. 
 
V iskanju odgovora na zastavljeno dilemo o pogostosti uživanja posameznih jedi, smo 
pri opoldanskem krogu najprej prebrali knjigo E. Carle, Zelo lačna gosenica (nem. 
Die kleine Raupe Nimmersatt), v kateri se skrivajo teme o zdravi in nezdravi prehrani 
in o posledicah, ki jih ima hrana za rast in razvoj. Zgodba pripoveduje o gosenici, ki 
je od ponedeljka do sobote jedla sadje, v nedeljo pa le sladkarije in ostale dobrote. Ko 
je bila končno sita, se je zabubila, nazadnje pa se je preobrazila v metulja. 
 

 
Slika 23: Brali smo knjigo »Zelo lačna gosenica« 

 
Naslednji dan smo z otroki, ki so želeli sodelovati, izdelali gosenico. Gosenica je bila 
sestavljena iz sedmih delov, kolikor je tudi dni v tednu.  
 
Dan za tem smo v času popoldanskega kroga na posamezni del gosenice lepili sličice, 
ki jo je gosenica tisti dan pojedla. Otroci so se ob tem naučili, da ni zdravo pojesti 
preveč sladkarij, saj je gosenico tisti dan, ko jih je preveč pojedla, bolel trebuh. 
Dogovorili smo se, da bomo sladkarije sicer jedli, vendar z njimi ne bomo pretiravali. 
Prav tako smo se dogovorili tudi, da otroci v vrtec ne bodo prinašali sladkih zajtrkov 
in malic. 
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Slika 24: Izdelali smo svojo gosenico 

 
Čez en teden smo izdelali tehtnico kosil z namenom, da bi otroci naučeno znanje 
povezali tudi s temo kosil v vrtcu. Tehtnica je bila eni strani obarvana rumeno, na 
drugi rdeče (enako kot rumena in rdeča škatla za razvrščanje kosil). Naloga, ki smo si 
jo zadali je bila, da razvrstimo slike posameznih jedi glede na priporočljivo pogostost 
uživanja. Fotografije, pritrjene na tehtnico, so bile snemljive, da smo lahko po potrebi 
premestili iz ene strani na drugo. 
 

 
Slika 25: Izdelali smo tehtnico jedi 

 
 
Četrta faza: Zbiramo nove recepte 

 
Ko smo zaključili s tehtnico jedi, smo se pri naslednjem opoldanskem krogu 
pogovarjali o najljubših jedeh. Namen pogovora je bil zbiranje idej za nove jedi, ki bi 
lahko nadomestile stare, ki so se v prvi in drugi fazi pokazale bodisi kot neokusne 
bodisi kot nezdrave. Marsikdo je rekel, da najraje je pico ali ocvrto piščančje meso in 
ocvrt krompir, nekateri so omenili tudi druge jedi (npr. lazanja, piščančja solata, 
testenine). Ena deklica je celo omenila tradicionalno jed iz Saudove Arabije. Nato 
smo otrokom pokazali škatlo, z napisom »recepti«. Otroke smo spodbudili, da doma 
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prosijo starše, naj prinesejo v vrtec recepte jedi, ki jih otroci radi jedo in jih vržejo v 
škatlo. Škatlo smo obesili na oglasno desko na hodniku.  
 

	
Slika 26: Škatla namenjena zbiranju receptov  
je en teden visela na oglasni deski 

 
V enem tednu smo zbrali sedem receptov. Odločili smo se, da bomo recepte izročili 
kuharici na sestanku, ki je opisan v naslednji fazi. 
 
 
Peta faza: Izvolimo predstavnika skupine 

 
Na koncu meseca decembra smo v času opoldanskega kroga izvolili predstavnika 
skupine, ki bo na sestanku z vodjo enote vrtca, kuharico in eno izmed vzgojiteljic 
naše skupine zastopal celotno skupino. Njegova naloga bo, da predstavi ugotovitve, 
do katerih smo v skupini prišli: predstavil rumeno in rdečo škatlo s fotografijami ter 
pove, katere jedi želimo na jedilniku ohraniti in katere bi radi zamenjali (npr. raje bi 
jedli kuhan krompir kot pa ocvrt v olju; za posladek bi radi jedli mlečni riž; želimo si, 
da kuharica enolončnico postreže ločeno od klobas, saj so v skupini tudi vegetarijanci 
...). Cilj sestanka bo, da se predstavnik skupine in vzgojiteljica na sestanku skušata 
dogovoriti za realizacijo želja in idej.  
 
Pred začetkom volitev je ena izmed vzgojiteljic pojasnila vlogo predstavnika skupine, 
nato pa smo začeli z volitvami. Najprej so morali dvignili roke tisti otroci, ki so si 
želeli postati predstavniki in tako zastopati glas celotne skupine na sestanku. Toliko 
kolikor je bilo kandidatov, toliko praznih listov smo položili na tla, na vrh vsakega 
lista pa nato prilepili sliko otroka. Liste smo razporedili v vrsto enega zraven drugega. 
Naloga vseh otrok je bila, da dobro premislijo, koga izmed kandidatov si želijo, da 
zastopa njihov glas in se udeleži sestanka. Premisliti so morali tudi, kdo bi po 
njihovem mnenju, to vlogo lahko najbolje opravil. 
 
V prvem volilnem krogu je bilo na tla položenih osem listov, za osem kandidatov. 
Otroci so se postavili v vrsto pred listom tistega kandidata, za katerega so želeli, da 
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zmaga. Prešteli smo glasove za vsakega kandidata posebej in število glasov zapisali 
na posamezen list. 
 
V drugem volilnem krogu smo odstranili liste tistih kandidatov, ki so prejeli najmanj 
glasov in vajo ponovili. Tokrat so se morali otroci odločiti za enega izmed štirih 
kandidatov. Kot predstavnica skupine je bila izvoljena deklica Anna, ki je v drugem 
krogu prejela devet glasov. 
 
 

 
Slika 28: Drugi volilni krog 

 
 
Šesta faza: Sestanek z vodjo enote in kuharico 
 
Teden za volitvami je potekal sestanek z Anno - predstavnico skupine, vzgojiteljico, z 
vodjo enote in kuharico. Sestanek je trajal 30 minut. Šlo je za princip reprezentativne 
demokracije. 
 
Anna in vzgojiteljica sta najprej predstavili glavne ugotovitve, do katerih smo v 
skupini prišli ter posredovali predloge za spremembe, ki jih je oblikovala skupina. 
Anna je imela pri sebi material s sličicami, da si je predloge lažje priklicala v spomin 
(npr. na fotografiji s kosilom smo v enolončnici prečrtali hrenovke in jih narisali na 
dodatnem krožniku ...). Vodja enote si je predloge zapisoval. Anna in vzgojiteljica sta 
kuharici izročili tudi zbrane recepte, ki so služili kot ideje za nove jedi. Po končanem 
sestanku sta Anna in vzgojiteljica pri popoldanskem krogu celotni skupini povedali, 
kaj so se na sestanku pogovarjali. Na ta način so bili tudi ostali obveščeni o vsebini 
sestanka in dogovorih, ki so bili na sestanku sprejeti. 
 
S sestankom z vodjo enote in kuharico je bil projekt otroška konferenca končan. Od 
sredine januarja pa je kuharica kuhala po prenovljenem jedilniku. 

Slika 27: Prvi volilni krog predstavnika skupine 
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Obveščanje staršev 
 
O otroški konferenci smo redno obveščali tudi starše. V ta namen smo na oglasni 
deski pred igralnico sproti dopolnjevali in spreminjali vsebino na plakatu, z naslovom 
»Otroška konferenca« (nem. Kinderkonferenz). Na ta način so bili tudi starši 
seznanjeni s tem, kaj smo pri projektu počeli in kakšni so bili cilji našega dela.  
 

 
Slika 29: Informativni pregled otroške konference za 
 starše 

 
 
Evalvacija projekta 
 
Projekt otroške konference sem evalvirala glede na dosego zastavljenih ciljev, 
motivacijo otrok in ovire, na katere smo med izvajanjem naleteli. Ob koncu sem 
zapisala tudi predloge za izboljšavo. 
Ker so se otroci s takim načinom dela srečali prvič, so imeli sprva težave pri 
podajanju idej in predlogov. To je pokazatelj, da specifični projekti spodbujanja 
participacije otrok v vrtcu niso ustaljena praksa dela. Otroci so imeli težave predvsem 
pri podajanju lastnih predlogov in idej. Ugotovitve so skladne rezultati raziskave N. 
Turnšek (2011), kjer je avtorica ugotovila, da so bili otroci v zadregi, ko so jim 
postavili vprašanja odprtega tipa, povezane z možnostjo otrokovega ustvarjanja 
lastnih izbir – kaj bi počeli v vrtcu, če bi lahko sami odločali o tem –saj takšnih 
situacij niso bili vajeni in si jih posledično niso znali predstavljati. 
Cilji otroške konference, povezani s participacijo otrok, so bili: razvijanje in izražanje 
lastnega mnenja, aktivna udeležba v procesih načrtovanja in izvajanja, demokratično 
sprejemanje odločitev, aktivno poslušanje drugih in soodločanje ter sooblikovanje pri 
spremembi jedilnika. Skupina otrok, zajetih v vzorec, je bila heterogena, zato nismo 
uspeli v polni meri doseči zastavljenih ciljev pri vseh otrocih. Starejši otroci so 
aktivnejše od mlajših sodelovali pri vseh fazah otroške konference, zato so bili 
večinoma tudi uspešnejši pri doseganju zastavljenih ciljev. Mlajši otroci so bili v 



Klara	Letnik	(2017):	Participacija	v	nemškem	in	slovenskem	vrtcu.	
	
	

	 74	

doseganju zastavljenih ciljev manj uspešni. Menim, da so bile določene faze zanje 
preveč abstraktne, prav tako so posamezne vsebine med seboj težko povezovali in jih 
združili v zaokroženo celoto. Res je, da pri doseganju osnovnih ciljev niso bili tako 
uspešni kot starejši, so se pa med otroško konferenco naučili poslušati drug drugega 
in dvigovati roke, kadar so želeli kaj povedati. Izmed enaindvajsetih otrok v skupini, 
je bilo pet takih, ki so razumeli potek otroške konference, prav tako so bili sposobni 
faze otroške konference povezati v celoto. Dosega zastavljenih ciljev se je torej 
razlikovala glede na starost otrok in ostale kognitivne sposobnosti. 
Večina otrok je bila med otroško konferenco motivirana za delo, veliko so spraševali 
in včasih pri projektu usvojene kompetence prenesli celo na druga področja (npr. 
sprejemati so začeli kompromise in podajati predloge pri vsakodnevnih dejavnostih; 
spodbujali so drug drugega pri uživanju zdrave hrane ...).  
Med načrtovanjem in izvajanjem otroške konference smo naleteli na nekatere 
nepredvidene ovire.  
Med izvajanjem druge, tretje in pete faze, smo naleteli na težavo »črednega 
razmišljanja«, saj otroci pogosto niso podajali izvirnih predlogov. Nanje je vplivalo 
mnenje večine (npr. pri vprašanju, če bi zraven špinače in umešanih jajc raje jedli pire 
krompir ali meso, so pogosto odgovorili enako kot večina). Kratke evalvacije, ki smo 
jih strokovni delavci izvajali po posameznih aktivnostih, so nam pomagale, da smo 
take težave ozavestili in boljše načrtovali nadaljnje delo. Zaradi tega smo peto fazo -  
»izvolimo predstavnika skupine« izvedli tako, da otroci niso na glas povedali koga 
želijo za predstavnika, pač pa so se morali v tišini postaviti v kolono za izbranim 
listom kandidata. Presenetilo nas je, da pri takem načinu dela ni izstopal en rezultat, 
pač pa so bili glasovi približno enako porazdeljeni. V prvem krogu so kar štirje otroci 
prejeli enako število glasov. Ta način dela se je izkazal za uspešnejšega, kot tisti, kjer 
so otroci svoje mnenje in predloge delili glasno, pred celo skupino.  
Naslednja ovira, na katero smo naleteli, je bila trajanje projekta. Otroška konferenca 
je potekala pet mesecev. Menim, da je potekala predolgo, saj so imeli mlajši otroci 
pogosto težave s priklicem aktivnosti, ki smo jih npr. počeli pretekli teden. Ker so 
imeli težave že s samim priklicem aktivnosti, so posledično tudi težje sledili in se 
aktivno udeleževali v procesu planiranja in sprejemanja odločitev. Posledično so tudi 
mnenje podajali na podlagi tega, kar je rekla večina. Petletnikom je priklic aktivnosti 
in podajanje idej, mnenj in predlogov povzročal manj težav. Dobro se mi zdi, da so 
posamezne aktivnosti trajale največ 20 minut, tako da so se otroci lahko koncentrirali 
na delo.  
Po eni strani je projekt trajal predolgo, po drugi pa bi ga bilo smiselno še razširiti, saj 
bi tako lahko realizirali tudi ostale ideje, ki smo jih imeli v povezavi z otroško 
konferenco. Pred uvedbo novega jedilnika v vrtec smo želeli v vrtec uvesti tudi testne 
tedne, kjer bi otroci lahko preizkušali nove jedi in jih ob koncu izbrali nekaj, ki bi na 
starem jedilniku nadomestile najslabše ocenjene jedi. Otroci so med podajanjem idej 
in želja pogosto rekli, da želijo npr. namesto fižola jesti bučke. Njihove predloge smo 
upoštevali, čeprav smo vedeli, da tudi bučk ne jedo prav radi. Dobro bi bilo, da bi 
otroci lahko v nekaj tednih preizkusili jedi, ki so jih sami predlagali, nato pa imeli še 
vseeno možnost, da posamezne jedi spremenijo. Na ta način bi otrokom omogočili 
predstavo in povezavo med podajanjem idej in posledicami njihove realizacije. 
Naslednja nevarnost, na katero smo naleteli je bila povezana z manipulacijo otrok. 
Menim, da se pri načrtovanju specifičnih projektov spodbujanja participacije, lahko 
hitro zgodi, da odrasli predvidijo najboljšo možno rešitev problema, nato pa z že 
ustvarjeno idejo o cilju vodijo in usmerjajo otroke. To lahko omejuje razlaganje 
otrokovih idej na način, ki prinese željene rezultate, namesto da bi bili odprti za 
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mnogo število rešitev. Lahko pa celo vodi v manipulacijo z otroki, kjer zaradi 
posredovanih vsebin s strani odraslih, otroci res podajo take odgovore, ideje in 
predloge, ki so všeč odraslim; ti pa jih nato ponosno predstavijo kot otrokove lastne. 
Tudi mi smo pri načrtovanju tretje faze otroške konference (izbrane vsebine o zdravi 
prehrani) naleteli na nevarnost manipulacije. Vsebine, ki smo jih obravnavali, so sicer 
izbrali otroci po načelu demokracije, vendar smo aktivnosti na izbrano temo 
pripravile vzgojiteljice. Z določenimi vsebinami smo pri otrocih želele doseči 
zavedanje o pomembnosti zdrave prehrane, kar je prav gotovo vplivalo na njihove 
ideje, mnenja in predloge.  
S temo manipulacije je povezan tudi predlog za izboljšavo projekta otroška 
konferenca. Če bi lahko še enkrat načrtovala otroško konferenco, bi previdneje izbrala 
temo. Menim, da mora biti tema takšna, da dopušča realizacijo večine otrokovih idej 
in predlogov. Pri temi »spremenimo jedilnik« vseh idej namreč nismo mogli 
upoštevati (npr. »Rad bi vsak dan jedel pico, saj je to moja najljubša jed.«). 
Splošno gledano je otroška konferenca naletela na odličen odziv otrok, strokovnih 
delavcev, vodje enote in staršev otrok. Otroci so s takim načinom dela pridobili 
številne kompetence, tako na socialnem področju, kot tudi na osebnostni ravni. Z 
izvedbo otroških konferenc smo nadaljevali. Naslednja se je navezovala na temo 
izbire učne teme v vrtcu, z njo pa smo pričeli januarja 2017. 
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5.3 PREPRIČANJA IN SUBJEKTIVNE TEORIJE ŠTUDENTK 
PREDŠOLSKE VZGOJE V SLOVENIJI O PARTICIPACIJI 
OTROK V VRTCU 

 POJMI IN PREDSTAVE, S KATERIMI JE POVEZAN KONCEPT 5.3.1  
PARTICIPACIJE 

Pojme in predstave, s katerimi so povezana mnenja in stališča študentk do koncepta 
participacije otrok v vrtcu, sem prepoznavala iz rezultatov dobljenih pri prvi in drugi 
aktivnosti na fokusnih skupinah. V nadaljevanju so najprej predstavljeni rezultati prve 
aktivnosti, nato še druge. 
 
Namen prve aktivnosti fokusnih skupin je bil prepoznati asociacije študentk 
predšolske vzgoje v Sloveniji na temo »participacija v vrtcu«. Pri tem namenoma 
nisem izpostavljala participacije otrok, saj me je zanimalo ali (1) se asociacije 
študentk sploh nanašajo na otroke in (2) ali so le-te povezane s teoretičnimi koncepti, 
pridobljenimi v času študija, ali z laičnimi oz. zdravorazumskimi predstavami in 
izkušnjami. 
Pojavljale so se razlike med asociacijami študentk povezanimi s konceptom 
participacije. Povezane so bile z njihovim predznanjem o teoretičnih izhodiščih o 
participaciji.  
Študentke, ki se med študijem še niso srečale s koncepti participacije otrok, so 
participacijo v vrtcu opisovale z neoprijemljivimi pojmi, v katerih pogosto ni bilo 
mogoče prepoznati, ali se navezujejo na participacijo otrok v vrtcu ali na participacijo 
vseh akterjev v vrtcu. V asociacijah študentk, so prevladovale besede kot so 
»sodelovanje, medsebojna pomoč, različni vrtci, prosto delo ... «. V asociacijah, kjer 
je bilo razvidno, da so se navezovale na otroke v vrtcu, so prevladovale laične oz. 
zdravorazumske predstave »domišljija otrok, počutje otrok v vrtcu, izbira kotičkov, 
raziskovanje, vsi otroci … «. 
Pri študentkah, ki so med študijem že srečale s teoretičnimi koncepti, povezanimi s 
participacijo otrok, je bilo mogoče prepoznati povezovanje pojma z naučenimi in 
obravnavanimi teoretičnimi koncepti. Med asociacijami študentk so prevladovale 
besede »soodločanje, soustvarjanje, sodelovanje, skupno načrtovanje in izvajanje, 
udeležba v vseh fazah projekta, sodelovanje pri kreiraju življenja v vrtcu, odgovornost 
otrok, izhajanje iz otrok, perspektiva otrok … «.  
Povzamem lahko, da so se razlike, ki so se pojavljale med asociacijami študentk 
povezanimi s participacijo v vrtcu, pomembno razlikovale glede na predznanje in 
poznavanje teorij o participaciji otrok. 
 

 ODNOS DO PARTICIPACIJE 5.3.2  
Namen druge aktivnosti je bil prepoznati odnos študentk predšolske vzgoje do 
participacije otrok v vrtcu. Študentke, udeleženke fokusnih skupin, so se morale 
opredeliti do predstavljenih trditev, in konceptov povezanih s participacijo otrok v 
vrtcu (se strinjam, se delno strinjam ali se ne strinjam).  
Pri tej aktivnosti pri študentkah ni bilo razvidnih pomembnih odstopanj in razlik glede 
njihovega teoretičnega predznanja. Večina študentk je bila naklonjena konceptu 
participacije otrok v vrtcu. Pri vseh trditvah, z izjemo ene, so zavzele odobravajoče 
stališče do participativnih konceptov. 
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Trditev, pri kateri je prihajalo do odstopanj med mnenji študentk, je bila Že v 
predšolskem obdobju je otrok sposoben spreminjati vrtec in pomembno prispevati k 
boljšemu življenju v skupnosti. Na treh od štirih izvedenih fokusnih skupinah je bila 
povprečno tretjina študentk, ki se je z navedeno trditvijo delno strinjala. Svoje stališče 
so argumentirale z razlagami, ki vsebujejo predstave o nekompetentnem otroku 
(»Otrok ne more odločati o takih stvareh, ker ne ve kaj je dobro zanj«; »Mislim, da 
otroci niso dovolj zreli za odločanje o spreminjanju lastne vzgoje.«) in argumentacijo, 
ki zagovarja brezskrbno otroštvo (»To ni ravno njihova naloga in ne njihov interes v 
otroštvu. Mi – odrasli – smo tisti, ki moramo ustvariti dobro skupnost.«).  
Sklepam, da je na visoko stopnjo strinjanja študentk do predstavljenih trditev, vplival 
njihov občutek, da predstavljene trditve vsebujejo »absolutno pravilne« koncepte, 
katerim bi moral biti »dober vzgojitelj« naklonjen. Če to velja, potem izraženo 
odobravanje študentk do konceptov povezanih s participacijo ni zanesljiv pokazatelj 
njihovega mnenja in stališč. Aktivnosti, izvedene na fokusnih skupinah, ki so bile bolj 
odprto zasnovane in so izzivale mnenja in stališča študentk brez vnaprej danih osnov 
in podlag, so pokazale drugačne rezultate, ki vedno ne kažejo na naklonjenost 
študentk teoretičnim izhodiščem participacije otrok v vrtcu. 
 
 

 PRISTOPI, KI JIH ŠTUDENTKE OPISUJEJO KOT PRIMERE 5.3.3  
DOBRIH PRAKS PARTICIPACIJE OTROK 

Tretja aktivnost fokusnih skupin se je navezovala na primere praks, ki vključujejo 
participacijo otrok in so jih študentke označile kot dobre primere praks dela. Zanimalo 
me je, na katerih ravneh se večinoma pojavljajo primeri dobrih praks in s katerimi 
razlagami jih študentke opisujejo. 
 
Tabela 6 prikazuje seznam kategorij in kod, ki so mi služile za izhodišče pri 
prepoznavanju pristopov dela, ki jih študentke opisujejo kot primere dobrih praks 
participacije otrok. 
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Tabela 6: Kategorije in kode za opisovanje participativnih praks dela 

 
Kategorije 

Kode 2. reda 

Ravni participacije v vrtcu - Načrtovanje in izvedba učnih dejavnosti 
- Rutinske dejavnosti 
- Projekti spodbujanja participacije 

Pristopi k participaciji - Možnost izbire med ponujenimi 
alternativami 
- Vprašanja odprtega tipa 

Načini sprejemanja odločitev - Princip demokratičnega odločanja 
- Princip naključne izbire 

Individualizirane participativne prakse 
dela  

- Individualne potrebe otrok 
- Inkluzivna vzgoja 

Stopnje participacije (Hart, 1992) - Prva stopnja 
- Druga stopnja 
- Tretja stopnja 
- Otrok kot kompetentno bitje 
- Pomen vzgojiteljeve presoje o 
sodelovanju otrok 

	
	
Ravni participacije v vrtcu  
 
Pri obdelavi podatkov, ki sem jih dobila pri tretji aktivnosti, sem bila pozorna na 
prepoznavanje ravni participativnih praks dela. Primere praks dela, ki so jih študentke 
označile kot dobre, sem razvrstila na tri ravni: (1) rutinske dejavnosti, (2) načrtovanje 
in izvedba učnih dejavnosti in (3) specifični projekti spodbujanja participacije otrok v 
vrtcu.  
Analiza primerov dobrih praks je pokazala, da so študentke za primere dobrih 
participativnih praks dela, največkrat navajale primere na ravni načrtovanja in izvedbe 
učnih dejavnosti.  
 
Tabela 7: Ravni primerov participativnih praks dela 

Ravni participacije v 
vrtcu 

 Rutinske 
dejavnosti 

Načrtovanje in 
izvedba učnih 
dejavnosti 

Specifični 
projekti 
spodbujanja 
participacije 

Prakse dela, ki 
vključujejo 
participacijo otrok 

n 1 35 1 

% 2,70 94,59 2,70 

	
	
Večina študentk (94,59 %) je kot primer dobrih participativnih praks dela, navedla 
prakse na ravni načrtovanja in izvedbe učnih dejavnosti (»Otroci predlagajo temo, ki 
jo bodo v skupini obravnavali«; »V skupini skupaj oblikujejo pravila, ki bodo veljala 
v skupini«; »Otroci v predbožičnem času sodelujejo pri peki piškotov«; »Otroci 
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sodelujejo pri sejanju začimb na vrtu«). Ena izmed udeleženk (2,70 %) je za primer 
dobre prakse opisala prakso dela na ravni rutinskih dejavnosti (»Otrokom je ponujena 
možnost, da se umaknejo in počivajo tudi, kadar ni predviden čas počitka.«). Prav 
tako je ena (2,70 %) opisala primer, ki predstavlja projekt spodbujanja participacije  
(»Otroci so se lahko sami odločili, kako bodo okrasili igralnico. Po svojih zamislih so 
izdelali okraske in izbrali material ter jih poljubno razporedili po igralnici.«). 
Pri metodi izvajanja fokusnih skupin sem prav tako kot pri opazovalni metodi 
prepoznavanja participativnih praks dela v nemškem vrtcu ugotovila, da se 
participativne prakse dela v vrtcu največkrat pojavljajo na ravni načrtovanja in 
izvedbe učnih dejavnosti, veliko redkeje na ravni dnevne rutine in v okviru 
specifičnih projektov spodbujanja participacije. 
 
 
Pristopi k participaciji 
 
Vzgojiteljice, ki so izvajale opisane primere dobrih praks dela, so participacijo otrok v 
svoje delo vključevale na dva načina: a) na način izbire med ponujenimi alternativami 
ter b) na način postavljanja vprašanj odprtega tipa. 
Opisani primeri so največkrat vsebovali ravnanje vzgojiteljic, v katerih so otrokom 
dajale možnosti izbire med danimi predlogi, ki so jih same vnaprej določile (»V 
katerem izmed teh treh kotičkov bi se danes radi igrali?«; »Si želite na vrtčevsko 
igrišče ali na igrišče v parku?«; »Katero igro se naj igramo za tvoj rojstni dan (otrok 
lahko izbira lahko med igrami, ki so se jih igrali v vrtcu)?«). Redkeje so otrokom 
postavljale vprašanja odprtega tipa, ki otrokom omogočajo izražanje lastnih potreb in 
dopuščajo mnogo možnih odgovorov, ki izhajajo iz želja, interesov in zamisli otrok 
(»Kako bi si okrasili igralnico?«). Študentkam se zdi slednji način dela težje 
usmerjati in voditi, prav tako ga ocenjujejo kot dolgotrajnejšega (»Delo je treba 
pripraviti vnaprej, ti pa ne moreš predvideti, kaj bodo otroci hoteli. To si zelo 
nasprotuje.«; »Ne moreš niti predvideti, če bodo želje otrok znotraj mej izvedljivosti, 
če niso, nisi fer do otrok, ker si jih vprašal kaj bi, potem pa iz tega nič ni.«). 
Med primeri praks dela, ki so jih študentke označile za dobre, prevladuje pristop k 
participaciji, ki temelji na vzgojiteljičinem nudenju različnih možnosti in izbiranja 
med ponujenimi alternativami otrokom. Študentke vključevanje otrokove lastne 
perspektive, njegovih želja, pobud in zamisli v pedagoško delo, ocenjujejo kot otežen 
proces načrtovanja in izvajanja vzgojiteljičinega dela. Rezultat potrjuje tezo 
Turnškove (2011), ki pravi, da odrasli vidimo sebe pretežno kot glavne »režiserje« 
dogajanja in življenja v vrtcu, ki najbolje vedo, kaj je dobro za otroka.  
 
 
Načini sprejemanja odločitev 
 
Prakse dela, ki vključujejo participacijo otrok, so vsebovale dva različna načina 
sprejemanja odločitev: a) princip demokratičnega odločanja ali b) princip naključne 
izbire. 
Večinoma so vsebovale princip demokratičnega odločanja (»Na katero igrišče bi 
odšli danes? Večina glasov prevlada.«). V manjši meri se je pojavljal princip 
naključne izbire (»Kaj bi radi počeli ob petkih? Ideje se zapišejo na listke, nato pa se 
vsak petek ena izžreba.«). 
Načini odločanja, kot so pogajanje, sklepanje kompromisov ali sklepanje soglasja, 
niso bili prisotni oz. zajeti v opis primera dobre prakse. Na podlagi tega sklepam na 
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okrnjeno poznavanje različnih načinov sprejemanja odločitev študentk v povezavi s 
participativnimi praksami dela v vrtcu. Iz rezultatov lahko razberem tudi, da je pri 
študentkah bolj kot zagotavljanje pravice do participacije otrok, ozaveščena pravica 
otrok do izbire. Kot zapisuje N. Turnšek (2011), to pomeni, da odrasli otrokom sicer 
zagotavlja določeno mero soodločanja, vendar lahko otroci izbirajo le v okviru 
alternativ, izbir in možnosti, ki jih je ponudil odrasli. 
 
 
Individualizirane participativne prakse 
 
Tudi odzivanje vzgojiteljic na individualne potrebe, želje in pričakovanja 
posameznega otroka je sestavni del razumevanja participacije. Med primeri praks, ki 
so jih kot dobre označile na fokusnih skupinah udeležene študentke, so se pojavljali 
tudi primeri, ki niso bili usmerjeni na skupinsko delo, temveč individualno – na 
posameznega otroka. 
Kot primere dobrih individualiziranih participativnih praks so študentke navajale 
primere, ko je vzgojiteljica opazila in upoštevala potrebe enega otroka, ki so se 
razlikovale od potreb ostalih v skupini. Bodisi je opazila in reagirala na otrokovo 
nezainteresiranost oz. nemotiviranost za določeno dejavnost (»Otrok se je na igrišču 
dolgočasil in vzgojiteljica ga je vprašala, kaj si želi početi.«), bodisi je opazila in 
reagirala, kadar je otrok kazal zanimanje za določeno temo in jo vključila v 
načrtovanje svojega nadaljnjega dela (»Eden izmed dečkov v skupini je pogosto 
pripovedoval o dinozavrih, zato je vzgojiteljica o tej temi poiskala material in ga 
uporabila pri načrtovanju aktivnosti.«). 
Trije izmed navedenih individualiziranih praks dela so se navezovali na inkluzivno 
vzgojo. To nakazuje na razumevanje participativnih praks, kot odzivanje na želje in 
interese otrok s posebnimi potrebami (»Otrok s posebnimi potrebami se je lahko 
udeležil izleta.«; »Vzgojiteljica je omogočila dečku s posebnimi potrebami, da je 
lahko igral na predstavi.«; »Vzgojiteljica je izbrala tako destinacijo sprehoda, da se 
ga je lahko udeležil tudi otrok s posebnimi potrebami.«). 
Individualizirane participativne prakse dela nakazujejo ozaveščenost študentk glede 
vključevanja načela pluralnosti in upoštevanja individualnih razlik otrok pri 
načrtovanju participativno naravnanih vzgojno-izobraževalnih praks dela v vrtcu. 
 
 
Stopnje participacije 
 
V zapisanih primerih dobrih participativnih praks dela v vrtcu sem prepoznavala tudi 
stopnje participacije, na katerih so se primeri praks dela največkrat pojavljali.  
Nobena udeleženka ni kot primer dobre prakse navedla dejavnosti, ki bi vključevala 
najvišjo stopnjo participacije otrok po Hartu (1992); ta vključuje projekte, v katere so 
vključeni otroci, jih oni iniciirajo in vodijo. Pogosteje so naštevale prakse, ki 
vključujejo participacijo otrok na (1) prvi stopnji, kjer otroci razumejo namene 
projekta, vedo kdo je odločal glede njihove vključenosti v projekt in zakaj 
(»Vzgojiteljica je opazila, da otroke zanimajo dinozavri, zato je na to temo pripravila 
učno aktivnost.«); (2) na drugi stopnji, kjer se odrasli posvetujejo z otroki glede 
projekta, ki ga razvijejo in vodijo odrasli (»Vzgojiteljica je vprašala otroke, katero 
žival si želijo podrobneje spoznati. Največ otrok je izrazilo zanimanje za zajčka, zato 
je vzgojiteljica naslednji teden načrtovala aktivnosti v povezavi z zajčki.«); (3) ali na 
tretji stopnji, pri kateri se za akcije na projektu sicer odločajo odrasli, vendar to počno 
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skupaj z otroki (»Vzgojiteljica je vprašala otroke, kako bi si okrasili igralnico, nato 
pa so skupaj okrasili igralnico glede na želje otrok.«). Študentke uresničevanje 
participacije otrok na tretji ravni ocenjujejo kot možno le v primeru, da so predlogi in 
pobude otrok znotraj vzgojiteljičinega okvirja mej sprejemljivega in da so skladni z 
vzgojiteljičinimi vnaprej določenimi vzgojno-izobraževalnimi cilji (»Vrtec ni prostor 
za uresničevanje otrokovih želja. Lahko jih vprašamo kaj si želijo in želje 
upoštevamo, dokler se jih da vkomponirati v delovni načrt.«; »Vzgojitelj mora znati 
poslušati in slišati, biti mora fleksibilen. Mora pa še zmeraj biti strokoven, da to ne 
odplava v nesmisel. Mora vedeti kaj je cilj. Tako ima dejavnost en zaključek, da otroci 
od tega nekaj imajo in da se vse skupaj ne razvodeni.«). 
Tudi na zastavljeno vprašanje kako bi lahko določeno prakso dela, ki vključuje 
participacijo otrok, spremenili, da bi vključevala še več participacije otrok, študentke 
niso podajale idej, ki bi bile po Hartu (1992) na najvišji stopnji. Ideje, ki so jih imele, 
so se največkrat navezovale na tretjo stopnjo, kjer se za akcije odloči vzgojitelj, 
vendar jih izpelje skupaj z otroki (»Najvišja stopnja participacije bi bila, če bi 
pobuda prišla od otrok in bi nato vzgojiteljica na to temo pripravila  nekaj, kar otroke 
zanima. Čim več jih moraš spraševati. Več odločitev prepustiš njim, vendar vseeno 
poskušaš voditi.«). 
Pri interpretaciji opisov dobrih praks dela v vrtcu je bila razvidna nekonsistentnost v 
razumevanju participacije oz. vloge otrok in vzgojiteljev. Študentke po eni strani na 
otroka gledajo kot na kompetentnega člana družbe, ki je sposoben prispevati k 
boljšemu življenju v skupnosti (»Odrasli naj da otroku vedeti, da je vsaka njegova 
odločitev dobra. Da je nepristranski. Na nek način vodi, ampak ne korigira.«), po 
drugi strani pa poudarjajo pomen vzgojiteljeve presoje glede sodelovanja otrok in 
vključevanja njihovih pobud, želja in iniciativ v načrtovanje vzgojno-izobraževalnega 
dela v vrtcu (»Vzgojitelj je tisti, ki je odrasli, in ne more tolerirati vsega.«).  
Analiza participativnih praks dela v vrtcu, ki jih študentke ocenjujejo kot primere 
dobre prakse in praks, ki po njihovem mnenju vključujejo najvišjo stopnjo 
participacije, je pokazala težnjo študentk po nujnosti vzgojiteljičinega postavljanja 
meja. Vzgojiteljica odloča kje, kako in kdaj lahko otroci soustvarjajo vsakdanje 
življenje v vrtcu. V razlagah, s katerimi opisujejo primere dobrih praks, se kaže 
storilnostna naravnanost, saj mora po njihovem mnenju vsaka dejavnost imeti jasno 
začrtan cilj in potek, ki mu vzgojitelj naj sledi, ker bo le tako delo smiselno za razvoj 
in napredek otrok. 
 

 VLOGA VZGOJITELJICE 5.3.4  
Del tretje in četrte aktivnosti se je navezoval na lastnosti vzgojiteljic, ki so po mnenju 
študentk, nujne za izpeljavo dobrih participativnih praks dela. Študentkam sem bodisi 
direktno postavljala vprašanja o lastnostih vzgojiteljic (Katere lastnosti mora imeti 
vzgojiteljica za izpeljavo dobre participacije otrok v vrtcu?), bodisi so same med 
analiziranjem primerov dobrih praks dela omenjale potrebne lastnosti vzgojiteljic za 
izvedbo le-teh. 
 
Tabela 8 prikazuje seznam kategorij in kod s katerimi sem opisala vzgojiteljičino 
vlogo pri participaciji otrok v vrtcu. 
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Tabela 8: Kategorije in kode povezane z vzgojiteljičino vlogo pri participaciji otrok 

Kategorije Kode 2. reda 

Sodelovalni odnosi - Skupinska klima 
- Sodelovalni odnosi v vrtcu 

Enakopravnost odnosov - Vzgojiteljica kot egalitaren član skupine 
- Pomen razumevanja vzgojiteljičine 
drugačne vloge 
- Aktivna udeležba vzgojiteljice pri 
pedagoških dejavnostih 

Postavljanje omejitev v participaciji - Vzgojiteljičino presojanje o 
vključevanju otrokovih zamisli in idej v 
pedagoško delo 
- Dialoški proces 

Pravica do nesodelovanja  - Izražanje želje po nesodelovanju 
- Razlogi za željo po nesodelovanju 

Izkustveno učenje - Ustvarjanje pogojev za izkustveno 
učenje 
- Kompetence za nadaljnje življenje 

Manipulacija - Neustrezen pedagoški način dela 
- Upravičenost manipulacije 

 
 
Sodelovalni odnosi 
 
Študentke, udeleženke na fokusnih skupinah, so velik pomen za kvalitetno izvedbo  
participativnih praks dela dajale sodelovalnim odnosom med vzgojiteljico in ostalimi 
akterji vrtca (otroci, starši, sodelavci).  
Poudarjajo, da naj bo vzgojiteljica tista, ki ustvarja dobro klimo v skupini, saj bodo v 
spodbudnem in sprejemajočem okolju otroci lažje izrazili svoje želje in mnenje 
(»Najprej moraš sploh vzpostavit tako okolje, da se otrok počuti v redu in 
sproščenega, le tako lahko izrazi svoje želje. Okolje mora biti spodbudno in tako, da 
je otrok sprejet.«). Prav tako menijo, da je vzgojiteljičino poznavanje vsakega otroka 
oz. njegovih individualnih potreb ključno za načrtovanje in izvajanje kvalitetnega 
pedagoškega dela. (»Otroci morajo imeti enake možnosti. Vsi. Tako, da se jim 
omogoči ugodno okolje in takšne dejavnosti, da lahko vsi sodelujejo in se razvijajo. 
Da na vsakega otroka gledaš ko na individuum, opaziš njegove potrebe in gradiš na 
vsakem otroku posebej.«). Izpostavljajo, da ustvarjanje pogojev za participacijo otrok, 
predpostavlja postopnost ustvarjanja dobre klime v skupini, kar je dolgotrajen in 
dinamičen proces (»Pomemben je čas, ki si ga vzamemo mi kot vzgojitelji zase, da 
nam participacija zleze pod kožo in čas, ki ga damo otroku. Ne pa, da kar začnemo z 
norimi idejami, ki jih nihče ne razume.«).  
Za izvajanje kakovostnega participativnega dela, je po mnenju študentk ključno tudi 
ustvarjanje dobrih (sodelovalnih) odnosov med vzgojiteljico in drugimi akterji vrtca. 
Pomemben je (1) odnos med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice (»Vzgojiteljica 
bi morala delati v tandemu s pomočnico, da si zaupata. Če ne, se to odraža v odnosih 
med otroki.«). Prav tako je pomemben tudi (2) odnos med vzgojiteljico in starši otrok 
(»Ko sodelujejo starši, se krepi tudi medsebojno zaupanje: otrok do vzgojitelja, 
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vzgojiteljev do otrok, staršev do vzgojiteljev in obratno.«). Študentke menijo, da so s 
takim ravnanjem vzgojiteljice in vsi ostali, ki so tako ali drugače vključeni v vrtec, 
otrokom zgled, kar je pomemben dejavnik pri ustvarjanju spodbudnega okolja za 
razvijanje participacije otrok (»Če vidijo, da vzgojiteljica upošteva pomočnico in 
obratno, se bodo verjetno tudi otroci sčasoma bolj upoštevali med seboj, ker se 
vzpostavi taka klima.«; »Vzgojiteljica ne sme pozabiti, da je otrokom zgled, ker se ti 
dosti učijo z modelnim učenjem.«). 
Po mnenju študentk je vzgojiteljica tista, ki skozi oblikovanje dobre klime in s 
svojimi ravnanji v skupini, predstavlja otrokom zgled in posledično ustvarja pogoje, 
ki so ključni za nadaljnjo participacijo otrok v vrtcu. Študentke na razvoj participacije 
otrok v vrtcu torej ne gledajo kot na cilj enkratne aktivnosti v vrtcu, temveč kot na 
cilj, ki je procesno naravnan. 
 
 
Enakopravnost odnosov 
 
Med navajanjem pristopov, ki jih študentke opisujejo kot primere dobrih 
participativnih praks dela, so se pojavljale dileme povezane z enakopravnostjo oz. 
egalitarnostjo odnosov med odraslimi in otroki. Pri tretji in četrti aktivnosti so se 
pojavljala različna mnenja študentk o tem, kakšna naj bo vzgojiteljičina vloga pri 
upoštevanju pravil v skupini oz. vrtcu. 
Mnenja študentk lahko razdelim v dve skupini. (1) Vzgojiteljica, ki želi, da otroci 
soustvarjajo življenje v vrtcu mora biti po mnenju študentk otrokom dober zgled; kar 
pomeni, da mora tudi sama upoštevati pravila, ki veljajo v skupini oz. vrtcu. Otroci 
morajo nanjo gledati kot na enakovrednega člana skupine, do česar lahko pride le, če 
vzgojiteljica tudi sama upošteva skupinska pravila. (»Deklica je rekla, da bi ona tudi 
pila kavo, ker tako lepo diši, ampak ni smela, ker odrasli lahko pijemo kavo, otroci pa 
ne. No, pa naj otroci povedo, če lahko pije kavo v igralnici ali ne.«; »Pravila naj 
veljajo za vse, ne more vzgojiteljica jesti stoje, otrokom pa govoriti naj ne vstajajo 
med jedjo.«). (2) Nekatere študentke menijo, da je pomembno, da otroci razumejo 
vlogo vzgojitelja in pomen pravil, saj enaka pravila vedno ne veljajo za otroke in 
odrasle (»Vzgojiteljica težko sedi na majhnem stolčku, tako kot otrok na velikem. Bo 
pa imela vzgojiteljica velik stol, otrok pa majhnega.«). 
Študentke na fokusnih skupinah so se strinjale glede vzgojiteljičinega egalitarnega 
sodelovanja in podajanja lastnega mnenja v skupini. Menijo, da je pomembno, da 
vzgojiteljica poda svoje mnenje, saj s tem na nevsiljiv način v skupino prinese nove 
poglede in načine razmišljanja, kar pomembno vpliva na kognitiven razvoj otrok 
(»Naj pove svoje mnenje na začetku, da s tem dvigne celotno skupino na nek višji nivo 
in jim pove, kaj bi še lahko bilo oz. kaj ona misli.«; »Če povejo vsi ideje, naj jih pove 
tudi vzgojiteljica. Naj bo tudi ona enakovredni člen skupine. Ne le opazovalka in 
izvajalka dejavnosti.«). Študentke so se strinjale, o pozitivnih učinkih vzgojiteljičine 
egalitarne vključenosti v podajanje svojega mnenja, želja in pobud, vendar pod 
določenim pogojem. Poudarjajo, da je v primerih, ko gre za ustvarjalne procese v 
skupini bolje, da vzgojiteljica ne pove svojega, saj bi s tem lahko vplivala na ideje 
otrok (»Zdi se mi, da pri izbiranju idej, vzgojiteljica ne bi smela povedati mnenja, da 
ne bi otroci ponavljali za njo.«).  
Enakopravnost odnosov v skupini, je po mnenju študentk, eden izmed ključnih 
elementov potrebnih za procese uspešne participacije otrok. Na fokusnih skupinah sta 
prevladovali dve nasprotni si težnji: (1) vzgojiteljica mora biti egalitaren član skupine 
in (2) vzgojiteljica ne more biti egalitaren član skupine, saj so njene potrebe drugačne. 
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Prav tako je posebna njena vloga. V situacijah, kadar otroci delijo svoje mnenje, 
zbirajo ideje in predloge, so bile študentke enotnega mnenja glede ravnanja 
vzgojiteljice. Menijo, naj vzgojiteljica sicer poda svoje mnenje, vendar ne preden tega 
niso storili otroci, saj bi z izražanjem svojih stališč lahko vplivala na aktivno udeležbo 
otrok v procesu. 
 
 
Postavljanje omejitev v participaciji 
 
Med študentkami so se pojavljala deljena mnenja glede vzgojiteljičine vloge v 
postavljanju omejitev pri temah, ki so povezane z zdravjem, varnostjo in podajanjem 
znanja. 
(1) Nekatere študentke vidijo vlogo vzgojiteljice kot ključno v »filtriranju« otrokovih 
zamisli, idej in predlogov. Njena vloga je, da presoja in se nato sama odloči, če so 
otroške zamisli izvedljive in smiselne ali ne (»Ne smemo pozabiti, da smo mi odrasli 
in ne smemo pozabiti na varnost otrok.«; »Če otrok predlaga nekaj, mora vzgojitelj 
premisliti: je to sploh varno?«; »Otrok ne more it v pajkicah in obleki pozimi ven.«; 
»Otrokom ne moreš dati besede, če obravnavajo prepoznavanje prvega glasu – 
nikamor ne bi prišli.«; »V primeru, da bi otroci radi meli spidermane v vrtcu ... 
Veliko filmskih junakov se ne vnaša v delovanje vrtcev, lahko mu rečemo, da v vrtcu 
ne, doma pa lahko.«). 
(2) Druge študentke poudarjajo vlogo dialoga, ki naj otrokom primarno omogoči 
razumevanje posledic njihovih izbir, odločitev, namer in dejanj. Menijo, da lahko 
vzgojiteljica svoje načrte vedno prilagaja otrokom in z njimi diskutira o pomembnih 
temah. Študentke poudarjajo, da lahko oblike participacije otrok vedno prilagodimo 
aktualni temi. Na ta način lahko otroci vsakodnevne dogodke lažje razumejo. (»Otrok 
ne more odločati, kako bo oblečen sredi zime, lahko pa odloči, katere hlače in 
nogavice bo imel.«; »Pri jemanju tablet na primer, odgovornosti ne moremo prepustit 
otroku, lahko pa mu razložimo zakaj, ali pa da se poskuša sam spomniti, kdaj jo more 
vzeti … da ga vključimo v proces.«; »Gre za razumevanje, zakaj neke stvari ne more, 
da razume, zakaj ne more skočit pred avto, ali pa za večerjo jesti bombonov.«). 
Obenem je iz mnenj druge skupine študentk razvidna velika mera neodobravanja 
vzgojiteljic, ki svoje delo, v katero le redko vključujejo participativne prakse dela, 
zagovarjajo z argumenti povezanimi z zagotavljanjem otrokove varnosti, zdravja in 
verodostojnosti vzgojno-izobraževalnih vsebin (»Dostikrat je varnost otroka izgovor 
v vrtcih, da se nekih svari ne dela, kar mene zelo jezi.«). 
Očitno je, da prva skupina študentk odrasle vidi kot osebe, katerih odgovornost je, da 
presojajo glede varnosti in zdravja otrok ter smiselnosti obravnavanih vsebin v vrtcu. 
Medtem, ko druga skupina študentk zagovarja dialoški proces vzgoje in 
izobraževanja. Menijo, da lahko načine vključevanja participacije otrok vedno 
prilagodimo aktualni temi. 
 
 
Pravica do nesodelovanja 
 
Študentke so znotraj koncepta participacije otrok v vrtcu, pogosto omenjale 
upoštevanje in spoštovanje otrokove pravice do nesodelovanja. Izpostavile so dva 
pogoja, ki spremljata toleriranje otrokovega nesodelovanja pri posameznih 
aktivnostih. 



Klara	Letnik	(2017):	Participacija	v	nemškem	in	slovenskem	vrtcu.	
	
	

	 85	

Večina študentk vidi pomembno vlogo vzgojiteljice v upoštevanju otrokove pravice 
do nesodelovanja. Pravico otrok do nesodelovanja povezujejo s participacijo. 
Študentke se strinjajo, da morajo imeti otroci možnost, da se ponujene dejavnosti ne 
udeležijo, če se sami tako odločijo (»Zakaj bi pa morali vedno vsi biti zraven, kaj pa 
če bi kdo kaj drugega?«; »Tudi to je mnenje.«). Vzgojiteljičina vloga pri tem je, da 
otroke spodbuja k izražanju svojega mnenja in da neizraženega mnenja ne tolerira. Po 
mnenju študentk vzgojiteljica lahko dopušča mnenje, da je otrokom vseeno ali da 
otroci ne želijo sodelovati pri določeni aktivnosti, vendar morajo svoje mnenje in 
želje izraziti (»Velikokrat je kakšen otrok v ozadju, vzgojiteljice ga ne opazijo, ker ne 
moti. Tiste tihe bi jaz potegnila ven, da tudi sami povedo svoje mnenje.«). V primerih, 
ko otrok ne želi sodelovati, se študentkam zdi pomembno raziskati, zakaj je otrok v 
ozadju in kateri so razlogi, da ne želi sodelovati. (»Da ugotoviš, zakaj ne, kaj je za 
tem, vprašaš starše, važno je, da delaš na tem.«). Pomembno je, da vzgojiteljica take 
otroke opogumi in ustvari pogoje, kjer se bodo počutili varne in sprejete. (»Mogoče 
eni rabijo čas, ali pa ne vedo, kako, ker jim je to vse novo.«). 
Ugotavljam, da je mnenje študentk skladno s tezo (Lansdown, 2001, v Rožič Turnšek, 
2010), ki pravi, da naj bo participacija razumljena kot otrokova pravica, možnost in 
priložnost, ne pa kot obveza. Pravica do nesodelovanja otrok naj bo upoštevana pod 
pogojem, da je otrok željo po nesodelovanju pri določeni aktivnosti jasno izrazil. Po 
mnenju študentk je eden izmed ciljev vzgojiteljičinega dela ta, da ustvari pogoje, kjer 
bo otrokom omogočeno oblikovanje lastnega mnenja, izražanja in delitev le-tega z 
drugimi v sprejemajočem okolju. Kadar se želja po nesodelovanju pri otroku pogosto 
pojavlja, kljub sprejemajočem okolju v vrtcu, je potrebno raziskati zakaj je do tega 
sploh prišlo. 
 
 
Izkustveno učenje 
 
Po mnenju študentk je pomembna komponenta dobrih participativnih praks dela tudi 
izkustveno učenje. 
Študentke se strinjajo, naj vzgojiteljica ustvarja take pogoje dela, da se bodo otroci 
lahko učili iz izkušenj in iz lastnih napak. (»Vzgojitelj mora pustiti otrokom, da se 
zmotijo. Napačnih rešitev naj ne videva kot slabe. Otrokom naj pusti, da pridejo sami 
do rešitve.«). Študentke na izkustveno učenje otrok in participacijo ne gledajo kot na 
odtujevanje otrokovega brezskrbnega otroštva, vendar kot na pomembno popotnico za 
razvoj in nadaljnje življenje. (»Če se zmoči pri umivanju, bo vedel, kaj se zgodi če 
pipo preveč odpre. Se bo pa preoblekel.«). 
Očitno je, da študentke participacijo otrok v vrtcu povezujejo z izkustvenim učenjem 
otrok, ki temelji na neposredni dejavnosti in pridobivanju konkretnih izkušenj. Vlogo 
vzgojitelja vidijo v zagotavljanju spodbudnih učnih okolij, ki otrokom omogočajo 
izkustveno učenje. 
 
 
Manipulacija 
 
Po mnenju študentk je pomembna komponenta pri vrednotenju participativnih praks 
dela tudi manipulacija z otroki. Mnenja študentk o tej temi sem lahko razdelila v dve 
skupini. 
(1) Prva skupina študentk opozarja na pogostost te problematike v vrtcih in jo 
ocenjuje kot neustrezen način pedagoškega dela, pri katerem gre le za navidezno 
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participacijo otrok. (»Lahko izbiraš kaj boš jedel, jaz ti bom pa odredila, koliko to bo. 
To je dvorezen meč.«). (2) Druga skupina študentk se sicer strinja s tem, da 
manipulacija sicer ni ustrezen način participacije otrok, vendar je po njihovem 
mnenju v nekaterih primerih ustrezna in upravičena. Ustrezna je takrat, kadar odrasli 
spremeni želje otrok tako, da so te izvedljive, otroci pa še vseeno imajo občutek, da so 
bili slišani (»Ko grejo na sprehod jih vzgojiteljica vedno vpraša, kam in po kateri poti 
bi radi šli, upošteva njihove želje, ampak včasih potem malo spremeni pot, če je pot 
preveč prometna, ledena. Otroci imajo občutek, da so jo oni izbrali in so bolj 
veseli.«). Upravičena je takrat, kadar vzgojitelja v manipulacijo prisilijo razni zunanji 
vplivi oz. pritiski, ki omejujejo njegovo delo oz. nanje sam nima vpliva (»Sicer se 
trudiš, ampak pride pa trenutek, ko nekaj takega moraš narediti, ali pa pride neka 
zunanja strokovna, ki jo moraš upoštevati in potem to narediš. V določenem trenutku 
to narediš, pa zato nisi slab vzgojitelj. Lahko se pa zavedam kaj sem nardila.«). 
Študentke se sicer zavedajo pasti manipulacije z otroki, vendar jo v nekaterih primerih 
ocenjujejo bodisi kot ustrezen pedagoški način dela bodisi kot neizogiben in 
upravičen način dela. 
 
 

 MED NAČRTOVANJEM S STRANI ODRASLEGA IN 5.3.5  
PARTICIPACIJO OTROK 

V tem poglavju bom predstavila rezultate delavnic, s katerimi bom odgovorila na 
vprašanje, kakšen pomen naj vzgojiteljica daje sledenju učnega in delovnega načrta 
in kakšnega uresničevanju želja in iniciativ otrok. Rezultati izhajajo iz četrte 
aktivnosti, izvedene na fokusnih skupinah.  
 
V naslednjih dveh podpoglavjih bom najprej predstavila mnenje študentk, ki 
zagovarjajo sledenje učnemu in delovnemu načrtu; nato pa še tistih, ki jim je 
uresničevanje želja in iniciativ otrok pomembnejše. Opazna je razlika med 
študentkami, ki so jim v okviru študija bile ponujene vsebine na temo participacija 
otrok in tistimi, ki se s participacijo otrok znotraj teoretičnih izhodiščih še niso 
srečale. S teoretičnimi izhodišči, ki so povezana s participacijo otrok v vrtcu, so se v 
času študija srečale študentke Pedagoške fakultete v Ljubljani in Kopru. Sklepam, da 
so bile zaradi tega bolj naklonjene vključevanju in uresničevanju otrokovih želja in 
iniciativ v svoje delo kot študentke Pedagoške fakultete Maribor, ki teoretičnih 
konceptov, povezanih s participacijo otrok, še niso obravnavale. 
 
Tabela 9 prikazuje seznam kategorij in kod s katerimi sem razložila razmerje med 
sledenjem učnemu in delovnemu načrtu in uresničevanjem želja in iniciativ otrok. 
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Tabela 9: Kategorije in kode za opisovanje razmerja med načrtovanjem pedagoškega dela s strani 
odraslega in participacijo otrok 

Kategorije Kode 2. reda 

Sledenje učnemu in delovnemu načrtu - Izobraževanje otrok kot cilj vrtcev 
- Selektivnost in kritičnost vzgojiteljice 
- Skladnost otrokovih želja in iniciativ z 
učnim in delovnim načrtom 
- Storilnostna naravnanost 

Uresničevanje želja in iniciativ otrok - Odprtost zakonskih podlag 
- Vključevanje otrok v načrtovanje dela 
- Procesna naravnanost 

Vpliv vzgojiteljičinih kompetenc na 
participacijo otrok 

- Naklonjenost participaciji 
- Sposobnosti vzgojiteljice 

Vpliv insitucionalnih okvirjev na 
participacijo otrok  

- Možnosti za participacijo znotraj 
institucije 

 
 
Sledenje učnemu in delovnemu načrtu 
 
Študentke, ki se z vsebinami participacije otrok še niso srečale, v povprečju 
zagovarjajo tezo, da naj vzgojitelj pri svojem delu sledi učnemu in delovnemu načrtu, 
saj je vrtec vzgojno-izobraževalna ustanova in ne kot pravijo same »institucija za 
uresničevanje otrokovih želja« (»Če bi radi imeli spidermane ... veliko teh filmskih 
junakov se ne vnaša v vrtce. Lahko pa mu rečemo, da v vrtcu ne, lahko pa doma.«). 
Študentke, ki zagovarjajo poudarek sledenju učnega in delovnega načrta pri 
vzgojiteljičinem delu sicer niso proti uresničevanju želja in iniciativ otrok, vendar 
menijo, naj se otrokove želje in iniciative upošteva selektivno in kritično, saj je lahko 
delo, kadar ni ciljno naravnano, neproduktivno (»Potrebno je tudi paziti, da se ne 
odtava, da se ne upošteva prav vsakega. Vse v mejah normale.«). Študentke menijo, 
da naj vzgojitelj v načrtovanje svojega dela vključuje želje in iniciative otrok le v 
primeru, kadar so te skladne z vzgojiteljevim učnim in delovnim načrtom (»Če vidiš, 
da lahko njihove iniciative napelješ na to, da dosežeš svoje določene cilje, ki so 
predpisani, potem, lahko samo otroke upoštevaš. Če pa vidš, da teh njihovih spodbud 
nikakor ne moreš navezati na neko dejavnost ali pa neko stvar, potem mogoče 
poskušaš malo napeljat, samo po mojem tudi, če kakšne ideje spustiš ... Saj oni ne 
bodo potem ne vem koliko prikrajšani zaradi tega.«). Študentke poudarjajo pomen 
storilnostne naravnanosti vzgojitelja, saj se tako otroci več naučijo in so posledično 
boljše pripravljeni na vstop v šolo (»Pri področjih, kjer gre za podajanje novega 
znanja. Otroku ne moreš dati besede. Če delajo prepoznavanje prvega glasu, nikamor 
ne bi prišli. Če ima vzgojitelj načrt in cilje, ki jih želi doseči, naj temu sledi, saj to 
mora biti izvedeno.«). 
Študentke nujnost sledenja učnemu in delovnemu načrtu argumentirajo s konceptoma 
zagotavljanja produktivnosti in storilnostne naravnanosti pri načrtovanju vzgojno-
izobraževalnega procesa. 
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Uresničevanje želja in iniciativ otrok 
 
Študentke, ki so se med študijem že srečale s teoretičnimi podlagami povezanimi s 
participacijo otrok v vrtcih, so imele drugačen pogled na razmerje med 
uresničevanjem želja in iniciativ otrok ter sledenjem učnemu in delovnemu načrtu. V 
povprečju so bolj naklonjene vključevanju otrokovih želja in iniciativ v načrtovanje in 
izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu kot tiste študentke, ki se s teoretičnimi 
izhodišči povezanimi s participacijo otrok še niso srečale. 
Menijo, da so podlage, iz katerih vzgojiteljica pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-
izobraževalnih vsebin izhaja, odprte in puščajo prosto pot pri načrtovanju vzgojno-
izobraževalnega dela – kar omogoča tudi vključevanje otrokovih želja in iniciativ 
(»Poudarek naj bo na željah in idejah otrok. Mislim, da se to da vključiti v delovni 
načrt.«; »Se mi zdi, da nam kurikulum omogoča, da izhajamo iz otroka.«). Menijo, da 
vključevanje otrokovih želja in iniciativ, ne le v izvajanje vzgojnega in učnega dela, 
temveč že v načrtovanje, pomembno pripomore k nadaljnjemu sodelovanju in 
motivaciji otrok (»Otroci niso vajeni participirati. Če niso sodelovali pri pripravi 
aktivnosti, bodo tudi manj participirali.«; »Bolj sodelujejo, ko vidijo, da so bili slišani 
in da njihovo mnenje šteje.«). Trdijo, da naj bo vzgojiteljica bolj kot z vsebino, 
obremenjena s procesom dela, saj bo tako pobude in želje otrok lažje vključila v svoje 
delo (»Jaz mislim, da če bi se otrok cel učni proces želel pogovarjat o batmanih, 
lahko vse aktivnosti napelješ na to. Štetje, prepoznavanje barv …«). 
Študentke, ki so bolj kot sledenju učnega in delovnega načrta, naklonjene 
uresničevanju in upoštevanju otrokovih želja in iniciativ, svoje stališče argumentirajo 
s koncepti odprtosti in fleksibilnosti slovenskega kurikuluma za vrtce, sodelovanja in 
motivacije otrok in s konceptom procesne naravnanosti pri načrtovanju vzgojno-
izobraževalnega procesa. 
 
 
Vpliv vzgojiteljičinih kompetenc in institucionalnih okvirjev na participacijo otrok 
 
Vzroki za sledenje učnemu in delovnemu načrtu oz. uresničevanju želja in iniciativ 
otrok so po mnenju študentk različni, vendar se pomembno ne razlikujejo glede na 
njihovo predznanje o teoretičnih izhodiščih. (1) Nekatere študentke vzroke pripisujejo 
vzgojiteljičini naklonjenosti participaciji in njenim kompetencam; (2) druge vzroke 
pripisujejo institucionalnim okvirjev in strokovnim usmeritvam, ki jih vzgojiteljica pri 
svojem delu mora upoštevati. 
(1) Nekatere študentke menijo, da so načini participacije, ki jih bo vzgojiteljica 
vključevala v svoje delo odvisni od vzgojiteljičine naklonjenosti participaciji (»Ni 
čudno da ene nočejo. Če vzgojitelj upošteva otroke, to zanj pomeni več dela.«). 
Študentke trdijo, da ob vključevanju otrokovih želja in iniciativ ne smemo pozabiti na 
vzgojiteljičine sposobnosti, znotraj katerih lahko vzgojiteljica načrtuje svoje delo. Le-
to je glede na njene zmožnosti in naklonjenost participaciji lahko bolj ali manj 
participativno naravnano (»Razmerje med upoštevanjem želj oz. iniciativ otrok in 
sledenju učnemu načrtu mora biti tako, kolikor ti, kot vzgojitelj, lahko narediš. Če si 
sposoben upoštevati otrokove predloge, potem se lahko samo na to opiraš; če ne 
moraš imeti že kaj bolj napisano. Odvisno je tudi od lastnosti vzgojitelja in njegovih 
kompetenc. Različno, eni bolj, drugi manj.«). 
(2) Druge študentke menijo, da je participacija otrok odvisna od danih možnosti 
znotraj institucije, skladno s katerimi mora vzgojiteljica načrtovati svoje delo (»To je 
odvisno tudi od dneva do dneva, pa od konteksta do konteksta. Nekje upaš več, nekje 
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upaš manj.«; »Ampak ni vse samo od vzgojiteljice odvisno, je tam še delovni načrt, ki 
mu mora slediti.«). 
Povzamem lahko, da je bilo med študentkami, ne glede na njihovo predznanje o 
teoretičnih konceptih povezanih s participacijo otrok, možno prepoznati dva osrednja 
vpliva na participacijo otork v vrtcu: vzgojiteljičino sledenje učnemu in delovnemu 
načrtu ter uresničevanje želja in iniciativ otrok. Po mnenju nekaterih, je ključen 
dejavnik vzgojiteljičina kompetentnost in njena naklonjenost participaciji; po mnenju 
drugih pa so ključen dejavnik institucionalni okvirji in strokovne usmeritve. Dobljeni 
rezultati, so pomemben pokazatelj nujnosti vpeljevanja tehnik za spodbujanje 
refleksije bodočih vzgojiteljic v vzgojno-izobraževalne institucije. Za profesionalno 
rast in napredek, je namreč ključno reflektiranje lastnih miselnih procesov in 
subjektivnih teorij. Iskanje vzrokov za neparticipacijo otrok v institucionalnih ovirah, 
vzgojiteljic ne aktivira za spremembe, pač pa podpira stanje pasivnosti in nemoči.  
 
 

 SUBJEKTIVNE TEORIJE ŠTUDENTK O ZAGOTAVLJANJU 5.3.6  
PARTICIPACIJE V VRTCU 

Subjektivne teorije vključujejo eksplicitno izražena stališča, vrednote, razlage o 
razvoju in vzgoji otrok in tudi implicitne predpostavke, ki se kažejo posredno v 
ravnanjih vzgojitelja in so neredko v nasprotju z njegovimi eksplicitno izraženimi 
stališči (Batistič Zorec, 2004; Turnšek, 2006).  
 
Na podlagi rezultatov, dobljenih na fokusnih skupinah, sem prepoznala subjektivne 
teorije študentk, povezane z vlogo vzgojiteljice v vrtcu, ne pa tudi njihovih 
subjektivnih teorij o vlogi otroka, tipih, ravneh in stopnjah participacije. Glede na to, 
kje študentke vidijo ovire pri udejanjanju participacije otrok v vrtcih, lahko njihova 
mnenja razdelim v tri skupine. (1) Prve vidijo ovire predvsem v storilnostni 
naravnanosti vzgojiteljice, (2) druge v okoljskih dejavnikih, ki vplivajo na 
vzgojiteljičino delo, (3) tretje pa ovire pri participaciji otrok povezujejo z 
vzgojiteljičinimi osebnostnimi lastnostmi in kompetencami. 
(1) Pri študentkah prve skupine je bilo izraženo neodobravanje postopkov oz. ravnanj 
tistih vzgojiteljic, ki participacije otrok ne vključujejo v svoje delo in svoje ravnanje 
poskušajo upravičiti s sklicevanjem na učni in delovni načrt vrtca. Po mnenju prve 
skupine študentk je strogo sledenje učnemu in delovnemu načrtu najpogostejši razlog, 
da se participacija v slovenskih vrtcih ne udejanja v večji meri. 
(2) Druge študentke omejitve pri udejanjanju participacije otrok v vrtcih povezujejo z 
zunanjimi okoliščinami. Izražajo razumevanje do vzgojiteljic, ki participacijo v svoje 
pedagoško delo lahko vključujejo le v manjši meri. Menijo, da vzgojiteljičino delo ni 
odvisno le od njenih idej in zasnov vzgojno-izobraževalnega dela, pač pa mora v 
svoje delo vključevati tako zahteve ravnateljice vrtca in želje staršev, kot tudi učni in 
delovni načrt. Omenjene komponente, ki vplivajo na načrtovanje in izvajanje 
vzgojiteljičinega pedagoškega dela, si pogosto nasprotujejo. Njena vloga je 
ustvarjanje ravnotežja med zahtevami in pričakovanji vodstva vrtca, staršev in 
zakonskih podlag. Študentke torej menijo, da vključevanje participacije otrok v 
vsakdan vrtca ni odvisno le od vzgojiteljice. Vzgojiteljica lahko participacijo v svoje 
delo vključuje le znotraj okvirjev, postavljenih »od zunaj«. 
(3) Pri študentkah tretje skupine je bila izražena potreba po spoštovanju 
vzgojiteljičinih osebnostnih značilnosti in kompetencah. Menijo, da je potrebno 
spoštovati ne le otrokove želje, potrebe in zmožnosti, temveč tudi vzgojiteljičine. 
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Tako kot otroci potrebujejo čas, da se navadijo na participativne metode dela v vrtcu, 
tako ga po njihovem mnenju potrebuje tudi vzgojiteljica. Potreben je čas, da se lahko 
oblikuje način dela z otroki, ki je skladen ne le z željami otrok, temveč tudi z njenimi 
kompetencami in osebnostnimi značilnostmi. Načini participacije otrok se v tem 
primeru lahko udejanjajo znotraj vzgojiteljičinih osebnostnih značilnosti in 
kompetenc. 
Študentke menijo, da je pri učenju in poučevanju otrok izkustveno učenje ključnega 
pomena, saj se otroci na ta način največ naučijo in znanje med seboj lažje povežejo. 
Glede na to, kakšno naj bo ravnotežje med upoštevanjem otrokovih želja in iniciativ 
ter med sledenjem učnemu in delovnemu načrtu, lahko eksplicitno izražena stališča 
študentk razdelim v dve skupini. (1) Nekatere študentke menijo, naj vzgojitelj daje 
večji poudarek sledenju učnega in delovnega načrta, saj je vrtec vzgojno-
izobraževalna institucija, ki na ta način zagotovi kvalitetno delo in doseganje 
zastavljenih ciljev. (2) Druge menijo, da so delovne podlage iz katerih vzgojitelj pri 
svojem delu izhaja odprte in omogočajo sprotno prilagajanje vzgojiteljevega dela 
otrokovim želja in pobudam. Slednjim se zdi pomembno dajati večji poudarek 
uresničevanju otrokovih želja in pobud, saj se otroci tako naučijo aktivno sodelovati 
in so bolj motivirani za delo in učenje.  
Pomembno mesto pri participaciji otrok ima po mnenju študentk sodelovanje. Menijo 
naj vzgojitelj za učinkovitost svojega dela skrbi ne le z vključevanjem otrok v delo, 
temveč tudi s sodelovanjem z ostalimi pedagoškimi delavci v vrtcu in s starši otrok. 
Na ta način posredno vpliva na participacijo otrok, saj se v vrtcu oblikuje spodbudna 
klima, kjer si otroci upajo izraziti svoje mnenje. Vzgojitelj je s svojim ravnanjem 
otrokom zgled. Študentke se strinjajo, da je potrebno otrokom dopustiti tudi možnost 
nesodelovanja. Vendar je otroke, ki pogosto ne želijo sodelovati, potrebno k temu 
spodbuditi in opogumiti. 
 
Številni avtorji so na podlagi vsebinske analize definirali različne dimenzije 
subjektivnih teorij pri vzgojno-izobraževalnem delu. Te se najpogosteje nanašajo na 
specifična področja v posameznih subjektivnih teorijah in zajemajo subjektivne 
teorije o znanju, o učenju in poučevanju, o učenju otrok in njihovi aktivnosti, o vlogi 
učinkovitega vzgojitelja, o samem sebi kot vzgojitelju ter o učinkoviti organizaciji 
dela (Jug, 2008). Pri študentkah predšolske vzgoje, v povezavi s participacijo otrok v 
vrtcu, prevladujejo eksplicitno izražena stališča o vlogi vzgojiteljice v vrtcu, ki se 
navezujejo na poučevanje in učenje otrok in na vlogo učinkovitega vzgojitelja. 
Njihove subjektivne teorije opredeljujejo spoznanja, pridobljena v času študija in 
lastne izkušnje. Subjektivnih teorij študentk o vlogi otroka, tipih, ravneh in stopnjah 
participacije na fokusnih skupinah ni bilo mogoče prepoznati. Predvidevam, da se 
bodo le-te jasneje oblikovale in definirale po zaključenem študiju, s pridobivanjem 
delovnih izkušenj v vrtcih. 
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IV SKLEP 
	
Področje participacije otrok v vrtcih je tesno povezano s pogledom na otroke kot na 
kompetentna bitja, ki so ob vodstvu odraslih zmožni biti partnerji vzgojiteljev oz. 
pomočnikov vzgojiteljev v kreiranju institucionalnega življenja (Batistič Zorec, 
2010). V magistrskem delu sem s prepletom teoretičnih izhodišč in raziskovanja 
ugotovila, da se slovenski Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 1999) in Bavarski učni 
in vzgojni načrt za otroke, od vključitve v dnevno varstvo do vstopa v šolo (nem. Der 
Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis 
Einschulung) (Reichert-Garschammer, 2012) razlikujeta glede formulacije 
participacije, vključenosti koncepta participacije v cilje in ključne točke dokumenta 
ter glede udejanjanja participacije pri akterjih, vključenih v vrtec. V enaki meri, ali 
morda še bolj kot zakonske podlage in dokumenti predšolske vzgoje, na vpeljevanje 
participativnih praks v vrtce, vplivajo subjektivne teorije vzgojiteljic. Predstavljajo 
nekakšno tiho vednost, ki vpliva na njihova ravnanja. Subjektivne oz. implicitne 
teorije o participaciji odločilno določajo, ali in na kakšen način vzgojiteljice 
ustvarjajo pogoje in prostor za vključevanje participacije v vrtce. V nadaljevanju so 
opisane ugotovitve raziskovanja, povezane s posameznimi raziskovalnimi vprašanji. 
 
Z analizo slovenskih in nemških dokumentov predšolske vzgoje, ki se navezujejo na 
participacijo v vrtcu, sem dobila odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: 
 
Kako je opredeljena participacija otrok v dokumentih predšolske vzgoje na 
Bavarskem (oz. v Nemčiji) in kako v Sloveniji? Kakšne so razlike v navedbah oz. 
zasnovi? Ali obstajajo stične točke med obema zasnovama? 
 
Ugotovila sem, da je v nemškem Bavarskem učnem in vzgojnem načrtu (Reichert-
Garschammer, 2012) področje participacije veliko podrobneje in obsežneje opisano 
kot v slovenskem Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 1999). Poleg teoretičnih 
predpostavk zajema tudi konkretne primere, kako in na kakšne načine naj se 
vključevanje participacije v vrtcu udejanja. Poseben poudarek je namenjen otroškim 
konferencam, skozi katere otroci pridobijo socialne in kompetence nujne za aktivno 
demokratično državljanstvo, prav tako taki način dela otroke opolnomoči in jih postavi 
v vlogo aktivnega kreatorja svoje prihodnosti. Kot navaja avtorica Debatin (2016), 
vključevanje otrok v procese odločanja in sodelovanja pri pedagoških procesih in 
odločitvah ni pedagoški trend, temveč nuja in obveza. 
V slovenskem Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 1999) participacija ni eksplicitno 
opredeljena, vendar jo podpirajo nekatera načela vzgojno izobraževalnega dela. Z 
ugotovitvijo se strinjata tudi avtorici Batistič Zorec (2010) in Turnšek (2006). Ker 
neposredno ni opredeljena, jo je težje prepoznati in posledično težje čutiti obvezo, da 
je participacijo potrebno vključevati v vrtec. Kljub temu velja omeniti, da so 
participativne prakse v slovenskih vrtcih v obdobju od leta 2008 dalje zelo razširjene, 
kar je na eni strani mogoče pripisati petletnemu projektu usposabljanja, ki je potekal 
na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Namen projekta je bil analizirati 
elemente koncepta Reggio Emilia in jih vključiti v slovenske vrtce, kot nadgradnjo 
Kurikuluma za vrtce (Devjak idr., 2009). Na drugi strani je vzrok za razširjenost 
participativnih praks v slovenskih vrtcih mogoče pripisati tudi dodiplomskemu 
izobraževanju vzgojiteljic na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, v okviru katerega se 
posebno poudarja teoretične koncepte, povezane s participacijo otrok, aktivnim in 
demokratičnim državljanstvom in krepitvijo moči. Pokazatelj za razširjenost 
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participativnih praks v slovenskih vrtcih je seznam diplomskih nalog študentov 
Pedagoške Fakultete v Ljubljani pod mentorstvom prof. Turnšek, ki so povezane s 
temo participacija otrok in s projekti reševanja problemov odprtega tipa. Takšne 
diplomske naloge so: Participacija otrok – naši radovedni kotički (Poklar, 2017), Moj 
dan v vrtcu (Ledinski, 2016), Otrokovo soustvarjanje življenja v vrtcu: kako bi 
preživeli decembrske praznične dni (Stropnik, 2016), Moj novi vrtec – participacija 
otrok v vrtcu (Marjanovič, 2014) in še mnoge druge. 
 
Ključne razlike in stične točke med med obema dokumentoma predšolske vzgoje so 
predstavljale izhodišče nadaljnjega raziskovanja. 
 
Z opazovalno metodo sem proučevala prakse dela v vrtcu, ki vključujejo participacijo 
otrok in tako odgovorila na drugo raziskovalno vprašanje: 
 
Katere so tiste prakse dela v nemškem vrtcu (Kindergarten Oberföhring), ki 
vključujejo participacijo otrok v skupini? Katere so ključne karakteristike teh praks in 
na katerih področjih in ravneh se participacija otrok uveljavlja? 
 
Ugotovila sem, da se participacija v opaženih participativnih praksah dela odraža tako 
v obliki zagotavljanja pravice do izbire med vnaprej danimi možnostmi, kot tudi v 
obliki otroške kreativnosti, brez (s strani odraslih) vnaprej ponujenih možnosti. 
Participativne prakse dela v okviru rutinskih dejavnosti in v okviru načrtovanja in 
izvedbe učnih dejavnosti so v opazovani skupini vrtca prisotne na dnevni ravni; med 
tem, ko so participativne prakse dela v okviru specifičnih projektov spodbujanja 
participacije prisotne, kadar potekajo projekti, katerih osrednji namen je čim višja 
stopnja participacije otrok. Vključevanje participativnih praks dela v vrtec, je bilo v 
tesni povezavi s konceptom krepitve moči oz. opolnomočenja otrok, kar je tudi eno 
izmed ključnih izhodišč življenjsko usmerjene pedagogike. Z vključevanjem 
participativnih praks dela v vrtčevski vsakdan otroci pridobijo pomembne 
kompetence na področju psihičnega razvoja; naučijo se prepoznati lastne želje in 
izraziti mnenja, oblikujejo občutek lastne pomembnosti, odgovornost za lastne 
odločitve, prav tako participativni način dela pripomore k oblikovanju pozitivne 
samopodobe. Prav tako pa pridobijo tudi pomembne kompetence za razvoj na 
socialnem področju, saj se naučijo sprejemati mnenje drugih, postajajo zmožni iskati 
in sprejemati kompromise, nenazadnje oblikujejo tudi čut za pravičnost. 
Med raziskovanjem sem prepoznala participativne prakse dela iz prve, druge in tretje 
stopnje participacije po Hartu (1992). V prvo stopnjo lahko razvrstim participativne 
prakse dela, kjer so otroci razumeli namene aktivnosti in so vedeli kdo je odločal 
glede njihove vključenosti v aktivnost in zakaj (npr. izbira igrač in učnih 
pripomočkov). V drugo stopnjo spadajo aktivnosti, kjer so se odrasli posvetovali z 
otroki glede projekta, vendar so ga vodili in razvili odrasli (npr. sodelovanje otrok pri 
načrtovanju opoldanskih krogov). V tretjo stopnjo lahko razvrstim tiste vrste 
participativnih praks, kjer so se za akcije sicer odločili odrasli, vendar so to počeli 
skupaj z otroki (npr. otroška konferenca). Najvišja opažena stopnja participacije otrok 
po Hartu (1992), je bila torej dosežena z vpeljavo otroške konference v vrtčevski 
vsakdan, kjer so otroci doprinesli k spremembi na ravni celotne institucije; kar pa še 
vseeno ne predstavlja najvišje možne stopnje participacije otrok, kjer otrok sam vodi 
in iniciira projekt.  
Zaključim lahko, da so prakse dela, ki vključujejo participacijo otrok, v nemškem 
vrtcu Oberföhring prisotne na ravni vsakodnevne rutine, načrtovanja in izvajanja 
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aktivnosti in na ravni specifičnih projektov, ki spodbujajo participacijo otrok; prav 
tako se pojavljajo na prvi, drugi in tretji stopnji participacije otrok po Hartu (1992). 
Kot opisuje N. Turnšek (2008a) na udejanjanje participacije otrok v vrtcih odločilno 
vpliva velikost vrtca. Manjši kot je, večja je verjetnost da bodo ustvarjeni boljši 
pogoji za udejanjanje participacije otrok. V vrtcu Oberföhring sta le dve skupini 
otrok, v vsaki 21 otrok in trije strokovni delavci, kar bi lahko bil eden izmed možnih 
razlogov za pestro ponudbo participativnih praks dela v vrtcu. 
 
V tretjem delu raziskovanja sem z metodo fokusnih skupin proučevala mnenje in 
predpostavke študentk predšolske vzgoje o vključevanju participacije v vrtčevski 
vsakdan in njihove subjektivne teorije o participaciji otrok. Na ta način sem pridobila 
odgovore na tretje in četrto raziskovalno vprašanje: 
 
Kakšno je mnenje študentov predšolske vzgoje v Sloveniji o konceptu in praksah 
participacije v vrtcih? 
Katera prepričanja in morebitne subjektivne teorije študentov predšolske vzgoje v 
Sloveniji je mogoče prepoznati na osnovi navedenih opažanj? 
 
Rezultati raziskovanja so pokazali, da je bila večina študentk – večinoma tiste, s 
predhodnim znanjem o teoretičnih izhodiščih o participaciji otrok v vrtcih – 
naklonjena ideji kompetentnega otroka in praksam otroške participacije. Pri 
študentkah brez predznanja teoretičnih izhodišč o participaciji otrok je bilo mogoče 
opaziti eksplicitno izražena stališča, ki niso bila v podporo otroški participaciji. 
Osrednja predpostavka tega vzorca je bilo prepričanje, da naj vzgojiteljica, pri 
načrtovanju svojega dela večji poudarek daje sledenju učnemu in delovnemu načrtu, 
kot pa željam in iniciativam otrok; saj bo le tako lahko vzgojno-izobraževalni proces 
produktiven in ciljno naravnan.  
 
Pojavljale so se tudi razlike med študentkami glede pojmov in predstav s katerimi 
povezujejo koncept participacije otrok v vrtcih. Pri študentkah, ki se v času študija še 
niso srečale s teoretičnimi koncepti povezanimi s participacijo otrok, so prevladovale 
zdravorazumske oz. laične predstave o participaciji otrok v vrtcu. Nasprotno so 
študentke, ki so se v času študija srečale s participacijo otrok, pojem participacije v 
vrtcih največkrat povezovale s teoretičnimi koncepti pridobljenimi v času študija.  
 
Udeleženke fokusnih skupin menijo, da nosi vzgojiteljica najpomembnejšo vlogo pri 
participaciji otrok v vrtcu. Njena vloga je pomembna predvsem pri oblikovanju 
sodelovalnih odnosov med njo in ostalimi akterji vrtca, saj s svojim delom otrokom 
predstavlja zgled. Poleg tega študentke vzgojiteljičino vlogo ocenjujejo kot izjemno 
pomembno tudi na drugih ravneh. Prva raven je egalitarnost in enakopravnost 
odnosov v skupini. Študentke menijo, naj bo vzgojiteljica enakopraven član skupine v 
vrtcu, kadar gre za ravnanje v skladu s pravili skupine in podajanjem lastnega mnenja. 
Druga raven je postavljanje omejitev v participaciji, pri čemer so se pojavljala deljena 
mnenja študentk glede vključevanja participacije otrok v teme povezane z zdravjem, 
varnostjo in podajanja učnih vsebin. Nekatere menijo, da otroci pri nekaterih temah 
ne morejo sodelovati, saj so na teh področjih še neizkušeni; druge pa, da je načine 
participacije otrok sicer potrebno prilagoditi temi in da teme niso ovira za 
participacijo otrok ter dialoški proces vzgoje in izobraževanja. Naslednja raven je 
povezana s spoštovanjem pravice otrok do nesodelovanja. Študentke menijo, naj se 
vzgojiteljica, kadar otroci ne želijo sodelovati, zaveda pravice otrok do nesodelovanja, 
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vendar naj bo pri tem pozorna, da želja po nesodelovanju otroka ni zgolj izgovor, 
zaradi nizke samopodobe otroka in nezaupanja v lastne sposobnosti. Četrta raven je 
povezana z izkustvenim učenjem otrok. Po mnenju študentk se mora vzgojiteljica 
potruditi, da ustvarja take učne pogoje, ki otrokom omogočajo učenje na lastnih 
napakah. Slednje vodi v večjo motiviranost otrok za soustvarjanje življenja v vrtcu. 
Naslednja raven obsega področje manipulacije v povezavi s participacijo otrok. 
Večina študentk na manipulacijo z otroki ne gleda kot na sporen pristop dela. Kadar 
vzgojiteljica želje in interese otrok spremeni tako, da so le-te izvedljive, otroci pa 
imajo še vedno občutek, da so bili slišani, se jim manipulacija zdi ustrezen pristop 
pedagoškega dela. Menijo, da je upravičena tudi, kadar vzgojiteljico v tako ravnanje 
prisilijo zunanji vplivi, ki omejujejo njeno delo. 
 
Rezultati fokusnih skupin, povezani z otrokovo možnostjo izbire s strani odraslih 
oblikovanimi alternativami in dejansko participacijo otrok, so pokazali podobno kot 
rezultati slovenske raziskave (Turnšek, 2008b). Študentkam se zdi sicer pomembno, 
da vzgojiteljice otrokom dajejo možnosti za soodločanje, vendar so njihovi navedeni 
primeri dobrih participativnih praks dela najpogosteje vključevali vprašanja zaprtega 
tipa (Si želite na vrtčevsko igrišče ali na igrišče v parku?) in le v redkih primerih 
vprašanja odprtega tipa (Kako bi si okrasili igralnico?). Razumevanje koncepta 
participacije je pri mnogih bližje konceptu izbire (najnižja stopnja participacije) kot 
pa konceptu soustvarjanja, sodelovanja. Gre torej bolj za možnost soodločanja otrok o 
alternativah in možnostih, ki jih ponuja odrasli, kot glavni akter generiranja možnih 
izbir; manj pa za možnost kreativnega udejstvovanja otrok v oblikovanju kulture 
življenja v vrtcu na način, ki ne predvideva vnaprejšnjih odgovorov odraslih.  
 
Študentke so primere dobrih participativnih praks dela v vrtcu največkrat navajale na 
ravni načrtovanja in izvajanja učnih aktivnosti, zelo redko pa na ravni dnevne rutine 
in specifičnih projektov spodbujanja participacije otrok. Rezultati raziskave M. 
Batistič Zorec (2010) so pokazali podobno. Otroci največkrat sodelujejo pri 
odločitvah povezanih s prosto igro, manj pa pri organizaciji življenja in rutinskih 
dejavnosti v vrtcu. Tudi študentke, udeleženke fokusnih skupin, dobre participativne 
prakse dela največkrat povezujejo s praksami dela na ravni načrtovanja in izvajanja 
učnih aktivnosti. 
 
Do največjega razhajanja med mnenji študentk je prišlo pri vprašanju, ali naj 
vzgojiteljica pri svojem delu večji poudarek daje upoštevanju učnega in delovnega 
načrta ali željam, iniciativam in pobudam otrok. Predvidevam, da so ta razhajanja 
med mnenji študentk povezana s predhodnim znanjem študentk o teoretičnih 
izhodiščih, povezanih s participacijo otrok v vrtcu.  
Študentke Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru le-teh v času študija še niso 
obravnavale, zato sklepam, da so bile iz tega razloga bolj naklonjene sledenju učnega 
in delovnega načrta. Menijo, da naj vzgojiteljica upošteva iniciative otrok le, če jih 
lahko vključi v svoje načrtovano delo, saj je vrtec ne nazadnje vzgojno-izobraževalna 
institucija in ne prostor za uresničevanje otroških želja ter vključevanje otrok v 
načrtovanje in izvedbo učnih dejavnosti. Študentke pedagoških fakultet v Ljubljani in 
v Kopru so teoretična izhodišča o participaciji otrok v vrtcu v času študija že 
obravnavale, zato sklepam, da so bile bolj naklonjene vključevanju otrokovih želja in 
pobud v načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela. Menijo, da lahko vzgojiteljica 
načrtovanje učnih vsebin vedno prilagodi željam otrok. Na učni in delovni načrt 
gledajo kot na fleksibilno podlago, ki dopušča modifikacije. Če vzgojiteljica vključuje 
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mnenje, pobude in iniciative otrok v svoje delo, po njihovem mnenju s tem doprinese 
tudi k večji motivaciji in sodelovanju otrok, kar pozitivno vpliva na celoten proces 
vzgoje in izobraževanja, posledično pa tudi na dosego zastavljenih ciljev v učnem in 
delovnem načrtu. 
 
Ker študentke predšolske vzgoje še nimajo izkušenj z delom, njihove subjektivne 
teorije niso neposredno povezane z lastnimi praktičnimi pedagoškimi izkušnjami v 
skupini predšolskih otrok, pač pa jih bolj opredeljujejo spoznanja v okviru študija in 
lastne izkušnje iz časa šolanja in otroštva. Iz analize rezultatov na fokusnih skupinah 
je bilo namareč mogoče prepoznati, da so bolj kot o lastnih ravnanjih, govorile o 
ravnanjih in vedenju drugih vzgojiteljic, katerih delo so opazovale na praksi v vrtcih. 
Glede na to, kje študentke vidijo ovire pri udejanjanju participacije otrok v vrtcih, sem 
njihova mnenja lahko razdelila v tri skupine. (1) Prva skupina študentk vidi ovire za 
participacijo otrok v načinih dela vzgojiteljic. Nekatere vzgojiteljice participacijo 
otrok v svoje delo vključujejo v manjši meri, saj menijo, da je potrebno strogo slediti 
učnemu in delovnemu načrtu vrtca, znotraj katerega ni veliko prostora namenjenega 
uresničevanju in vključevanju otrokovih želj, iniciativ in pobud. (2) Druge študentke 
omejitve participacije vidijo v okoljskih dejavnikih (npr. zahteve ravnateljice vrtca, 
želje staršev, zakonske podlage), ki ovirajo vzgojiteljičino vključevanje participacije v 
svoje delo. (3) Tretje pa omejitve participacije povezujejo z vzgojiteljičinimi 
osebnostnimi lastnostmi in kompetencami, ki jih je potrebno spoštovati, četudi niso 
naklonjene vključevanju participacije otrok v vrtce. Menijo namreč, da prav tako kot 
otroci, tudi vzgojiteljice potrebujejo čas, da oblikujejo svoj participativni način dela in 
spoznajo s svojo vlogo znotraj participativnih praks dela v vrtcu.  
 
Ugotovitve magistrske naloge predstavljajo prispevek na področju predšolske vzgoje 
in  tudi na področju socialne pedagogike.  
Prvič, nabor dobrih participativnih praks v vrtcu, ki so pridobljene z metodo 
opazovanja, lahko socialni pedagogi uporabijo pri svojem delu z otroki. Koncept 
participacije je namreč v tesni povezavi s konceptom krepitve moči oz. 
opolnomočenja, ki je vodilo socialno-pedagoškega dela. Z vključevanjem 
participativnih praks dela v vrtčevski vsakdan se otroke spodbuja, da dosežejo cilje s 
pomočjo svojih znanj, veščin in virov, ki jih imajo. Otrok s samostojnim odločanjem 
in dialogom z vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice ter drugimi otroki v skupini 
razišče svoje potenciale in tako s samostojnim odločanjem prevzame nadzor nad 
svojim življenjem. Kot pravi avtorica Videmšek (2008) je pridobivanje takih izkušenj 
priložnost za osebni razvoj in učenje. Herrmann (2003) navaja, da je participacijo v 
tej perspektivi treba razumeti kot sodelovanje otroka v procesu odločanja o njegovem 
življenju. Participacija je znotraj koncepta opolnomočenja opredeljena kot del 
socializacije, ki posamezniku omogoča boljšo vključitev v socialno okolje (prav tam). 
Otrokom bo na ta način omogočeno, da si pridobijo pomembne socialne in osebnostne 
kompetence, ki jih bodo pripravile ne le na uspešno življenje v odraslosti, temveč jim 
bodo omogočile uspešno spoprijemanje z življenjskimi situacijami že v otroštvu. 
Drugič, socialni pedagogi lahko rezultate, pridobljene z intervjuji na fokusnih 
skupinah, uporabijo pri svojem delu s študenti predšolske vzgoje in s študenti drugih 
študijskih smeri na pedagoški fakulteti. Rezultati raziskave namreč opozarjajo na 
nujnost refleksije lastne pedagoške prakse in njeno integracijo z novimi spoznanji 
stroke za profesionalni razvoj ter za osebno in poklicno rast bodočega pedagoga in 
spreminjanja njegovih subjektivnih teorij. Študentom pedagoških študijskih smeri bi 
poleg teoretičnih izhodišč, povezanih s participacijo, lahko bile v času študija 
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ponujene tudi različne tehnike za prepoznavanje lastnih miselnih procesov, ki so 
usmerjene v prepoznavanje miselnih procesov oz. tehnike avtorefleksije (Turnšek, 
2008b), kajti če bodoči pedagog pozna teoretične koncepte povezane s participacijo 
otrok, še ne pomeni, da bo participativne prakse dela vključeval v svoje delo. Če bodo 
subjektivne teorije in prepričanja strokovnih delavcev usmerjene v pogled na otroka 
kot na kompetentnega člana pri kreiranju institucionalnega življenja, se poveča tudi 
verjetnost, da bodo pri svojem delu v večji meri upoštevali participacijo otrok. 
Upoštevali jo bodo ne le pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti, temveč tudi pri dnevni 
rutini in pri vpeljavi specifičnih projektov spodbujanja participacije v vrtčevski 
vsakdan. 
	
Pri pisanju magistrske naloge sem naletela na nekatere omejitve raziskovalne 
metodologije.  
V magistrskem delu bi bilo poleg subjektivnih teorij študentk predšolske vzgoje 
smiselno raziskati tudi področje subjektivnih teorij strokovnih delavcev v vrtcih, saj 
predvidevam, da bi bile njihove subjektivne teorije v večji meri neposredno povezane 
z njihovimi lastnimi praktičnimi pedagoškimi izkušnjami. Smiselno bi bilo opraviti 
intervjuje v obliki fokusnih skupin tako s strokovnimi delavci v slovenskih vrtcih, kot 
tudi s tistimi, ki so zaposleni v nemških vrtcih. Dobljene rezultate bi tako lahko bolje 
povezala z zakonskimi podlagami o participaciji otrok iz obeh držav. Tako bi dobila 
veljavnejše podatke o tem, na kakšen način zakoni, povezani s participacijo otrok v 
vrtcu, vplivajo na izvajanje pedagoških praks dela v posamezni državi. 
Druga omejitev magistrske naloge je povezana z metodo opazovanja z udeležbo. Med 
raziskovanjem sem bila zaposlena v skupini, kjer sem opazovanje izvedla, zato je bilo 
težje kritično presojati participativne prakse. Sicer sem svoje ugotovitve redno 
predstavljala sodelavcem v vrtcu, ki so zapisane ugotovitve komentirali, vendar bi 
bilo bolje, da bi v opazovanje bil vključen tudi nekdo, ki ni zaposlen v vrtcu, kjer se je 
opazovanje izvajalo. Na ta način bi bila zagotovljena večja stopnja objektivnosti 
dobljenih podatkov.   
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PRILOGE  
 

Priloga 1: Soglasje staršev za fotografiranje in snemanje otrok v vrtcu za študijske 
namene 

 

 

Liebe Eltern,                                                                                      
 
im Zuge meines Masterstudiums erstelle ich eine Forschungsarbeit. Mein Thema behandelt die 
Partizipation in Kindergarten und setzt sich mit den subjektiven Theorien der pädagogischen Fachkräfte 
in Slowenien auseinander.  
 
Der Titel lautet: “Child Participation in german and slovene preschool”. 
Auf Deutsch bedeutet das: „Partizipation von Kindern im deutschen und slowenischen Kindergärten“. 
 
Für den empirischen Teil meiner Masterarbeit habe ich mich für video-ethnografische Forschung 
entscheiden. In den nächsten Monaten werden in unserem Kindergarten Kinderkonferenzen stattfinden. 
In diesem Prozess können die Kinder konkrete Situationen des Kindergartenalltags besprechen, Unmut 
und Freude ausdrücken, philosophieren und  phantasieren sowie gemeinsam planen und neue Ideen 
entwickeln. Teile der Kinderkonferenz möchte ich gerne aufnehmen und als Arbeitsmaterial einer 
Gruppendiskussion in Slowenien verwenden. 
In Slowenien ist die Partizipation nicht gesetzlich begründet. Inwieweit Partizipation in die Arbeit des 
Kindergartens einfließt, liegt im Ermessen der pädagogischen Fachkräfte. Ob sie die Partizipation im 
Alltag überhaupt mit einbeziehen, ist oft von subjektiven Theorien und der Haltung des pädagogischen 
Fachpersonals abhängig. 
 
Anhand der Gruppendiskussion möchte ich herausfinden, welche Haltung die angehenden 
pädagogischen Fachkräfte zu Kinderkonferenzen haben. Um zu verdeutlichen, was eine 
Kinderkonferenz ist und wie sie abläuft, möchte ich Videosequenzen aus unserer Gruppenarbeit zeigen. 
Hierzu benötige ich Ihr Einverständnis. 
 
Ich wäre Ihnen sehr dankbar wenn Sie mir hierfür Ihr Einverständnis geben würden. Bitte geben Sie die 
ausgefüllte Einwilligungserklärung bis 17.06.2016 bei der Entdeckergruppe ab. 
 
Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis.  
 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
 
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Aufnahme von Videodaten im Rahmen der Masterarbeit 
von Klara Letnik.  
Die Videos werden ausschließlich zur Einleitung der Gruppendiskussionen genutzt. Zum Schutz 
persönlicher Daten werden die Personendaten in der Masterarbeit anonymisiert. Der Nutzung des 
Materials für die schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit stimme ich zu. 
 
 
……………………………………………………………………………… 
(Name des/der Personensorgeberechtigten) 
 
 
……………………………   ……………………………… 
(Ort und Datum)      (Unterschrift) 
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Priloga 2: Opazovalna shema za participativne prakse dela 
 
 
SPLOŠNI PODATKI IN OKOLIŠČINE 
(ime participativne prakse dela, področje prakse dela, datum, ime vzgojitelja, cilji, 
trajanje …) 

 
OPAZOVANJE 
(potek dela oz. posameznih dogodkov) 

 
INTERPRETACIJA IN 
KOMENTARJI 
(sodelovanje in motivacija otrok, 
razumljivost, doslednost, prisotnost 
manipulacije …) 
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Priloga 3: Okvir participativnih načel in vrednot Diakonie Rosenheim bavarske 
regije z naslovom »Zato je moj vrtec odličen« (nem. Darum ist meine KITA toll) 
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Priloga 4: Priprava na izvedbo fokusnih skupin 
 
 

PRIPRAVA NA FOKUSNO SKUPINO S ŠTUDENTI PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
UVOD: predstavitev, kdo sem in kaj študiram. Povabim tudi udeležence, da se kratko 
predstavijo.  
Vsak si na majico zalepi listek z imenom. 
 
Udeleženci izpolnijo soglasje, da soglašajo z audio snemanjem fokusne skupine v namene 
lažjega in verodostojnejšega interpretiranja podatkov. 
 
Okvirno trajanje fokusne skupine: 1 ura 45 min / 2 uri 
 

1. AKTIVNOST 
 
Naslov 
aktivnosti Proste asociacije 

Trajanje Približno 15 minut 

Namen Prepoznati, s katerimi pojmi/predstavami je povezan koncept participacije 
pri udeležencih fokusne skupine. 

Cilji Prepoznati, na katerem nivoju se pojavljajo asociacije na temo participacija v 
vrtcu. 

- Se sploh nanašajo na otroke? 
- Ali ga udeleženci povezujejo s teoretičnimi koncepti, pridobljenimi v 
času študija (otrok kot kompetentno bitje, pravice otrok …), ali ga 
povezujejo z laičnimi/zdravorazumskimi predstavami in izkušnjami? 
- Kakšna je razlaga/interpretacija koncepta pri udeležencih? Kako 
pojasnjujejo koncept participacije (predstave, stališča, pojmi)? Ali ga 
povezujejo v razlago, ki jo lahko označimo že za subjektivno teorijo? 

Pripomočki Žogica 

Potek Priprava prostora: Udeleženci sedijo v krogu.  
Navodilo: Napovem igro (asociacije na temo participacija v vrtcu – otrok ne 
omenjam). Udeleženci si med seboj naključno podajajo žogico. Tisti, ki 
žogico prejme oz. zanjo prosi, pove asociacijo na temo participacija v vrtcu. 
Metanje žogice poteka tako dolgo, dokler vsak udeleženec ni povedal 
približno treh asociacij. 
Nato sledi pogovor o tem, zakaj so se posamezniki spomnili določene 
asociacije (udeleženci podajo lastno razlago). 

Vprašanja - Bi znali prepoznati oz. ugotoviti, zakaj ste se spomnili prav določene 
asociacije na temo  participacija v vrtcu? 

- Če bi vas sodelavka v službi vprašala, kaj je to participacija, kaj bi ji 
odgovorili?  
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2. AKTIVNOST 
 
Naslov 
aktivnosti Barometer mnenj 

Trajanje Približno 15 minut 

Namen Prepoznati odnos študentov predšolske vzgoje do participacije otrok v vrtcu. 

Cilj Prepoznavanje stališč o participaciji otrok. 

Pripomočki - Širok lepilni trak 
- Seznam trditev 

Potek Priprava prostora: na tla zalepim trak (pribl. 3 m dolg) in s tem se soba razdeli 
na dva dela. Na eno stran postavim znak »da«, na drugo pa znak »ne«. 
Navodilo: črta simbolizira mejo med »da« in »ne«. Svoje mnenje o slišanih 
trditvah izrazite tako, da fizično zavzemete stališče. Svoje stališče izrazite tako, 
da se po slišani trditvi postavite v polje »da«, »ne« ali na črto, kar pomeni– da 
se delno strinjate. Nato boste povedali razlog, zakaj stojite na izbranem 
področju. Če argumenti tistih, ki stojijo v nasprotnem delu sobe nekoga 
prepričajo, lahko med vajo ta spremeni svoje stališče. Vendar naloga 
posameznikov ni, da prepričajo druge, temveč da predstavijo svoja mnenja.  
Opombe: pazim, da se ne spuščam v razprave s sodelujočimi, saj ti lahko 
postavijo veliko vprašanj za pojasnilo. Moja naloga je le predstavitev izjave in 
spodbujanje razprave med sodelujočimi. 
Ko udeleženci po slišani trditvi zavzamejo stališče, si bom k trditvam zapisala, 
koliko udeležencev je zavzelo mnenje »da«, »ne« in koliko je bilo 
neopredeljenih ter koliko jih je mnenje spremenilo. 
 

Trditve Predšolski otroci niso zgolj uporabniki vrtca ali gostje, zato bi morali v večji 
meri sooblikovati potek življenja v vrtcu. 
 
Večje soodločanje otrok bi prineslo predvsem praktične težave, saj ne bi 
vedeli, kako uresničiti pričakovanja vseh otrok. 
 
Otroci še nimajo dovolj znanj in izkušenj, da bi razumeli posledice svojih 
odločitev in sprejeli odgovornosti zanje. 
 
Že v predšolskem obdobju je otrok sposoben spreminjati vrtec in prispevati k 
boljšemu življenju v skupnosti. 
 
Otroci naj odločajo predvsem o svoji igri, vse ostale odločitve pa morajo 
prevzeti odrasli. 
 
Pomembno je, da otroci ustvarjajo in uresničujejo tudi lastne zamisli in ideje, 
ne le izbirajo med tem, kar predlagajo odrasli. 

Vprašanja - Zakaj si se postavil/-a v polje »da«/»ne«/»na črto«?  
-	Kakšno je tvoje mnenje o slišani trditvi?	
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3. AKTIVNOST 
 
Naslov 
aktivnosti Priklic primera dobre prakse 

Trajanje Približno 30 minut (5 minut za zapis dogodka in 25 minut za diskusijo) 

Namen Prepoznati, s katerimi mnenji in razlagami udeleženci pojasnjujejo primere 
dobrih participativnih praks dela, in na katerih ravneh se participativne prakse 
dela pojavljajo (Hart). 

Cilji  - Prepoznati, katere prakse/vedenja udeleženci opisujejo kot dobre 
participativne prakse; po katerih karakteristikah jih ocenjujejo kot dobre. 
- Prepoznati, na katere ravni udeleženci največkrat uvrstijo prakse participacije 
otrok (rutinske dejavnosti, načrtovanje in izvedba učnih dejavnosti, specifični 
projekti spodbujanja participacije). 
- Prepoznati, na katerih stopnjah se dobre participativne prakse pojavljajo (gl. 
Hart in Rutar). 
- Prepoznati vlogo odraslega v primeru dobrih participativnih praks. 

Pripomočki Prazni beli listi 

Potek Priprava prostora: udeleženci sedijo v polkrogu. 
Navodilo: pomislite na nek dogodek, aktivnost, vedenje/ravnanje vzgojitelja, ki 
ste ga opazovali v vrtcu, ali ste ga bili deležni v študijskem procesu in je po 
vašem mnenju dober primer participacije otrok. Na prazen list dogodek na 
kratko opišite. Liste bom ob koncu pobrala, vendar vam jih ni treba pokazati 
drugim. 
Sledi diskusija o tem (gl. vprašanja). 
Opomba: ob koncu liste poberem (služijo mi kot pripomoček za analizo in 
prepoznavanje stopenj participacije). 

Vprašanja (- Kaj menite o tem, da se ideja participacije vnaša v vrtec? 
- Je po vašem mnenju pomembno, da so participativne prakse dela 
prisotne v vrtčevskem vsakdanu?) 

- Kaj morajo vsebovati dobre participativne prakse dela v vrtcu?  
- Katere lastnosti mora vzgojiteljica imeti za izpeljavo dobre participacije 
otrok v vrtcu? 
- Do katere mere se v načrtovanje in izvedbo naj vključuje otroke? 

- Ali je lahko neka praksa samo navidezno participativna; gre lahko tudi za 
manipulacijo? 
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4. AKTIVNOST 
 

Naslov 
aktivnosti Predstavitev participativnih praks v nemškem vrtcu in diskusija 

Trajanje Približno 40 minut (10 minut za vsako predstavitev in 15 minut za obe 
diskusiji) 

Namen Prepoznati mnenja udeležencev o predstavljenih videih. 

Cilji - Prepoznati ideje udeležencev, kako bi predstavljeno prasko oni sami izpeljali 
drugače. 
- Prepoznati mnenje udeležencev o vlogi vzgojitelja pri participaciji otrok. 
- Prepoznati, kakšen pomen pripisujejo željam in iniciativam otrok, in 
kakšnega sledenju učnemu in delovnemu načrta. 
  

Pripomočki - Powerpoint predstavitev z opisanimi izbranimi participativnimi praksami dela 
- Video material 

Potek 1. Udeležencem predstavim powerpoint predstavitev z izbrano 
participativno prakso dela iz nemškega vrtca (OTROŠKA KONFERENCA) in 
njene ključne značilnosti (oz. potek).  
 
Udeležencem pokažem video o opisani praksi dela. 
 
Sledi diskusija (gl. Vprašanja) 
 

2. Udeležencem predstavim drugi del powepoint predstavitve z drugo 
participativno prakso dela iz nemškega vrtca (OTROCI VODIJO JUTRANJI 
KROG) in njene ključne značilnosti (oz. potek). 
Udeležencem pokažem video o opisani praksi dela. 
 
Sledi diskusija (gl. Vprašanja) 

Vprašanja 1. OTROŠKA KONFERENCA: 
- Prosim vas, da s skupino delite vtise in občutke ob ogledu videa.  
- Kaj menite o prikazani otroški konferenci? 
- Kakšna je bila vloga otrok in kakšna vloga odraslih v prikazanem primeru? 

 
2. OTROCI VODJO JUTRANJI KROG: 

- Prosim vas, da s skupino delite vtise in občutke ob ogledu videa.  
- Kaj menite o tem, da jutranji krog vodi otrok? 
- Kako bi to prakso lahko naredili še bolj participativno? Kaj bi spremenili/ 
dodali …? 
- Kakšno bi po vašem mnenju moralo biti razmerje med uresničevanjem 
učnega in delovnega načrta vzgojiteljic in željami, iniciativami otrok? 
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Priloga 5: Soglasje za snemanje pogovora na fokusni skupini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOGLASJE 
za audio snemanje fokusne skupine 
 
 
Spodaj podpisani/a .................................................................... (ime in priimek 
udeleženca/ke) soglašam s snemanjem audio zvoka v času poteka fokusne skupine. 
Posneti material se lahko uporablja in prikazuje samo v študijske namene. 
 
 
 
 
.........................................................                         .......................................................  
(kraj in datum)                                                                            (podpis udeleženca/ke)
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Priloga 6: Primer kodiranja pogovora fokusne skupine 

 KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

»V katerem izmed teh treh 
kotičkov bi se danes radi 
igrali?« 

Možnost izbire 
med vnaprej 
oblikovanimi in 
ponujenimi 
alternativami 

Možnost izbire 
med ponujenimi 
alternativami 

Pristopi k 
participaciji 

»Kako bi si okrasili 
igralnico?« 

Vprašanje 
odprtega tipa 

Vprašanja 
odprtega tipa 

Pristopi k 
participaciji 

»Na katero igrišče bi odšli 
danes? Večina glasov 
prevlada.« 

Princip 
demokratičnega 
odločanja 

Princip 
demokratičnega 
odločanja 

Načini 
sprejemanja 
odločitev 

»Kaj bi radi počeli ob 
petkih? Ideje se zapišejo 
na listke, nato pa se vsak 
petek ena izžreba.« 

Princip naključne 
izbire 

Princip naključne 
izbire 

Načini 
sprejemanja 
odločitev 

»Otrok se je na igrišču 
dolgočasil in vzgojiteljica 
ga je vprašala, kaj si želi 
početi.« 

Prepoznavanje 
individualnh 
potreb otroka 

Individualne 
potrebe otrok 

Individualizirane 
participativne 
prakse dela 

»Vzgojiteljica je 
omogočila dečku s 
posebnimi potrebami, da 
je lahko igral na 
predstavi.« 

Odzivanje na 
želje in interese 
otrok s 
posebnimi 
potrebami 

Inkluzivna vzgoja Individualizirane 
participativne 
prakse dela 

»Vzgojiteljica je opazila, 
da otroke zanimajo 
dinozavri, zato je na to 
temo pripravila učno 
aktivnost.« 

Prva stopnja 
participacije 
otrok 

Prva stopnja Stopnje 
participacije 

»Vzgojiteljica je vprašala 
otroke, katero žival si 
želijo podrobneje 
spoznati. Največ otrok je 
izrazilo zanimanje za 

Druga stopnja 
participacije 
otrok 

Druga stopnja Stopnje 
participacije 
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zajčka, zato je 
vzgojiteljica naslednji 
teden načrtovala 
aktivnosti v povezavi z 
zajčki.« 

»Vzgojiteljica je vprašala 
otroke, kako bi si okrasili 
igralnico, nato pa so 
skupaj okrasili igralnico 
glede na želje otrok.« 

Tretja stopnja 
participacije 
otrok 

Tretja stopnja Stopnje 
participacije 

»Odrasli naj da otroku 
vedeti, da je vsaka 
njegova odločitev dobra. 
Da je nepristranski. Na 
nek način vodi, ampak ne 
korigira.« 

Dopuščanje 
otrokove 
avtonomije in 
izbir 

Otrok kot 
kompetentno bitje 

Stopnje 
participacije 

»Če vidiš, da lahko 
njihove iniciative napelješ 
na to, da dosežeš svoje 
določene cilje, ki so 
predpisani, potem, lahko 
samo otroke upoštevaš. Če 
pa vidš, da teh njihovih 
spodbud nikakor ne moreš 
navezati na neko 
dejavnost ali pa neko 
stvar, potem mogoče 
poskušaš malo napeljat, 
samo po mojem tudi, če 
kakšne ideje spustiš ... Saj 
oni ne bodo potem ne vem 
koliko prikrajšani zaradi 
tega.« 

Upoštevanje 
otrok v primeru 
možnosti 
usklajevanja 
njihovih želja z 
učnim in 
delovnim 
načrtom 

Skladnost 
otrokovih želja in 
iniciativ z učnim 
in delovnim 
načrtom 

Sledenje učnemu 
in delovnemu 
načrtu 

»Zakaj bi pa morali vedno 
vsi biti zraven, kaj pa če bi 
kdo kaj drugega?« 

Dopuščanje 
možnosti 
alternativnih 
izbir otrok 

Pravica do 
nesodelovanja pri 
ponujeni 
aktivnosti 

Pravica do 
nesodelovanja 

»Da ugotoviš, zakaj ne, 
kaj je za tem, vprašaš 
starše, važno je, da delaš 
na tem.« 

Iskanje razlogov 
za željo po 
nesodelovanju 

Razlogi za željo 
po nesodelovanju 

Pravica do 
nesodelovanja 
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»Vzgojitelj mora pustiti 
otrokom, da se zmotijo. 
Napačnih rešitev naj ne 
videva kot slabe. Otrokom 
naj pusti, da pridejo sami 
do rešitve.« 

Učenje iz 
izkušenj in 
lastnih napak 

Ustvarjanje 
pogojev za 
izkustveno učenje 

Izkustveno učenje 

»Vzgojitelj je tisti, ki je 
odrasli, in ne more 
tolerirati vsega.« 

Odrasli naj 
presodi o 
smiselnosti 
otrokovih 
iniciativ in pobud 
za pedagoško 
delo 

Pomen 
vzgojiteljeve 
presoje o 
sodelovanju otrok 

Stopnje 
participacije 

»Lahko izbiraš kaj boš 
jedel, jaz ti bom pa 
odredila, koliko to bo. To 
je dvorezen meč.« 

Navidezna 
participacija 
otrok 

Neustrezen 
pedagoški način 
dela 

Manipulacija 

»Ko grejo na sprehod jih 
vzgojiteljica vedno vpraša, 
kam in po kateri poti bi 
radi šli, upošteva njihove 
želje, ampak včasih potem 
malo spremeni pot, če je 
pot preveč prometna, 
ledena. Otroci imajo 
občutek, da so jo oni 
izbrali in so bolj veseli.« 

Spreminjanje 
otrokovih želja, 
zaradi lažje 
izvedljivosti 
njihivih želja in 
občutek 
slišanosti pri 
otrocih 

Upravičenost 
manipulacije 

Manipulacija 

»Če bi radi imeli 
spidermane ... veliko teh 
filmskih junakov se ne 
vnaša v vrtce. Lahko pa 
mu rečemo, da v vrtcu ne, 
lahko pa doma.« 

Filmskih junakov 
naj se ne vnaša v 
pedagoško delo 

Izobraževanje 
otrok kot cilj 
vrtcev 

Sledenje učnemu 
in delovnemu 
načrtu 

»Meni se zdi, da vrtec ni 
neka institucija za 
uresničevanje otrokovih 
želja. Kam bi pa prišli, če 
bi samo oni odločali.« 

Stranski pomen 
uresničevanja 
želja in iniciativ 
otrok 

Izobraževanje 
otrok kot cilj 
vrtcev 

Sledenje učnemu 
in delovnemu 
načrtu 

»Potrebno je tudi paziti, 
da se ne odtava, da se ne 
upošteva prav vsakega. 
Vse v mejah normale.« 

Delo, ki ni ciljno 
naravnano je 
lahko 
neproduktivno 

Selektivnost in 
kritičnost 
vzgojiteljice 

Sledenje učnemu 
in delovnemu 
načrtu 
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»Poudarek naj bo na 
željah in idejah otrok. 
Mislim, da se to da 
vključiti v delovni načrt.«; 
»Se mi zdi, da nam 
kurikulum omogoča, da 
izhajamo iz otroka.« 

Zakonske 
podlage 
omogočajo 
vključevanje 
otrokovih želja in 
idej v pedagoško 
delo 

Odprtost 
zakonskih podlag 
 

Uresničevanje 
želja in iniciativ 
otrok 

»Otroci niso vajeni 
participirati. Če niso 
sodelovali pri pripravi 
aktivnosti, bodo tudi manj 
participirali.«; »Bolj 
sodelujejo, ko vidijo, da so 
bili slišani in da njihovo 
mnenje šteje.« 

Motivacija in 
sodelovanje 
otrok, kadar 
participirajo pri 
načrtovanju dela 

Vključevanje 
otrok v 
načrtovanje dela 
 

Uresničevanje 
želja in iniciativ 
otrok 

»Jaz mislim, da če bi se 
otrok cel učni proces želel 
pogovarjat o batmanih, 
lahko vse aktivnosti 
napelješ na to. Štetje, 
prepoznavanje barv …« 

Vključevanje 
otrokovih pobud 
v pedagoško delo 

Procesna 
naravnanost 

Uresničevanje 
želja in iniciativ 
otrok 

»Ni čudno da ene nočejo. 
Če vzgojitelj upošteva 
otroke, to zanj pomeni več 
dela.« 

Naklonjenost 
vzkojiteljice do 
participacije 

Naklonjenost 
participaciji 

Vpliv 
vzgojiteljičinih 
kompetenc na 
participacijo otrok 

»Razmerje med 
upoštevanjem želj oz. 
iniciativ otrok in sledenju 
učnemu načrtu mora biti 
tako, kolikor ti, kot 
vzgojitelj, lahko narediš. 
Če si sposoben upoštevati 
otrokove predloge, potem 
se lahko samo na to 
opiraš; če ne moraš imeti 
že kaj bolj napisano. 
Odvisno je tudi od 
lastnosti vzgojitelja in 
njegovih kompetenc. 
Različno, eni bolj, drugi 
manj.« 

Upoštevanje 
vzgojiteljičinih 
sposobnosti za 
udejanjanje 
participacije 

Sposobnosti 
vzgojiteljice 

Vpliv 
vzgojiteljičinih 
kompetenc na 
participacijo otrok 

»Ampak ni vse samo od 
vzgojiteljice odvisno, je 
tam še delovni načrt, ki 
mu mora slediti.« 

Ravnanje 
vzgojiteljice naj 
bo skladno z 
delovnim 
načrtom 

Možnosti za 
participacijo 
znotraj institucije 

Vpliv 
insitucionalnih 
okvirjev na 
participacijo otrok 
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Priloga 7: Izjava o avtorstvu  
 
 
 
IZJAVA 
 
Študentka Klara Letnik izjavljam, da sem avtorica te magistrske naloge, ki sem jo 
napisala pod mentorstvom doc. dr. Nade Turnšek in somentorice doc. dr. Olge Poljšak 
Škraban. Skladno s prvim odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih 
pravicah dovolim objavo magistrske naloge na fakultetnih spletnih straneh. 
 
 
 
 
Ljubljana, 2017                                                                                       Klara Letnik 


